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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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تـاريــخ
صنف نهم
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- پوهنمل داکتر غالم حبیب پنجشیري
- پوهنمل زلمی هوتک

- معاون سرمؤلف شیر محمد رونقی
- مؤلف قدیم شیرزي بابکرخیل

مؤلفان:

ایدیت مسلکی:

ایدیت زبانی:

- پوهنوال محمد رسول باوری

- پوهنوال شجاع الدین خراساني

ب

کمیتۀ دینی، سیاسی و فرهنگی:
-  مولوی عبدالصبور عربی

- دکتور محمد یوسف نیازی
- حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی. 

کمیتۀ  نظارت:
-  دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم.

- دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژه انکشاف نصاب تعلیمی.
- دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف  

کتب درسی 

طرح و دیزاین: حمید اهلل غفاری

تنظیم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم 
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت 

به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
با تحوالت و  تربیت محسوب می شود که همگام  تعلیم و  فرایند  ارکان مهم در  از  کتاب درسی یکی 
پیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با میتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ویژه گی ها تهیه و تألیف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روش های تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آن ها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبسته گی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم 
که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع دانش، 

اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
از هیچگونه  اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شریف 
دانشمندان،  نویسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دریغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائۀ نظریات و پیشنهادات سالم 

و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، طبع و 

توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینۀ چاپ و توزیع کتب 
درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 

در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 
یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.

دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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اوضاع اجتماعی  -
اوضاع اقتصادی  -
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ACKU



1

فصل  اول

قدرت  به  از  قبل  افغانستان  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  عوامل 
رسیدن احمد شاه بابا
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اهداف فصل اول

آشنایی شاگردان با اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغانستان 
قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا.

آشنایی شاگردان با نهضت های فکری افغانستان قبل از احمدشاه 
بابا.

آشنایی شاگردان با شخصیت های ملی و مبارز کشور قبل از احیای 
مجدد افغانستان.
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درس اول
عوامل  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا از چه قرار بود؟

در این عنوان به عامل سیاسی مؤثر قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا تماس میگیریم.

شاگردان آگاه هستند که در قرن شانزده میالدي سرزمین  ما دستخوش حوادث ناگوار سیاسي شد. 
زمینۀ دگرگوني ها با مرگ سلطان حسین بايقرا فراهم آمد و دولت تیموريان هرات به وسیلۀ 
شیبانیان فرو پاشید. در فارس به وسیلۀ شاه اسماعیل صفوي، حاکمیت صفويان اساس گذاشته 
شد، در هند محمد بابر یکي از شهزاده گان گورکاني دولت بابري را تأسیس کرد. به این ترتیب 
دولت هاي شیباني، صفوي و بابري محدوده هاي شمال، غرب و جنوب شرق  کشور ما را در اختیار 
خویش درآوردند تقسیم مناطق جغرافیایي، سرزمین  ما را مدت دونیم قرن از وحدت و یکپارچگی باز 
داشت. طي این مدت کشور ما میدان منازعه میان این قدرت ها شد و ارزشهاي فرهنگي آن کشور در 

حوزۀ فرهنگي بر ما، اثر گذاشت.
مصارف لشکرکشي ها بر مشکالت داخلي روز افزون بود. مردم مجبور گردیدند تسهیالت سفر های نظامی را 
فراهم گردانند. این فشار ها عوامل شرایط مساعد را در برابر مهاجمین به وجود آورد. مخالفت هاي مردم افغانستان 

از حد تنفر به انزجار افزایش یافت. در نتیجه احساسات آزادي خواهي و استقالل طلبي زیادتر گردید. 

  میرویس نیکهخوشحال خان ختکبایزید انصاری

دولـــــت هوتـــــــکيـــــــان قنــــــــدهـــار ۱۷۳۷-۱۷۰۹

دولت ازبکان جنیدی

سلسلۀ سانچو

هوتکیان قندهار

 در ايراندولت هوتکيان افغانی

بحيرۀ کسپين

بحیرۀ عرب

امپراطوری مغوالن کبير در هند
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براي  قیام هاي مردم  یافت.  دامنۀ آن وسعت  فعالیت هاي مخفي آغاز گردید و  از  مبارزات سیاسي 
در  قیام ها  آنکه  با وجود  اندازي شد،  راه  بلوچستان  و  اندخوي  کندهار،  هرات،  در  نخست  بار 
یک محل خاموش مي شد، ولی در جای دیگر بروز می کرد، به این ترتیب خاموش سازي ُکلی آن 
ممکن نبود. در والیات شرقي کشور نهضت هاي استقالل طلبانه آغاز گردید. که حداکثر اقوام مقیم در 
آن اشتراك داشتند. اینگونه فعالیت هاي سیاسي با وجود آنکه منتج به آزادي نگردید ولي به مردمان آن 

محالت الهام داد، تا حرکتي را تحت نام نهضت روشانیان در تاریخ این سرزمین رقم زنند. 
رهبري نهضت روشانیان را بايزيد انصاري فرزند شیخ عبداهلل انصاري عهده دار بود. وی علیه 
استبداد حکومت مغلي، مردم را به مبارزه دعوت کرد. حرکت روشانیان داراي خصوصیات سیاسي و 
مذهبي بود. یکي از مخالفین او مال آخوند درويزه بود که علیه پیرروشان تبلیغات به راه انداخت. 

پیرروشان تا زماني مرگ به مبارزات خویش ادامه داد. 
اثر گذاشت.  بیداري مردم ما  به  خوشحال خان ختك حرکت سیاسي دیگری بود که  جنبش 
در تاریخ معاصر  به نام نهضت ختک شهرت داشته از جایگاه ویژه در تاریخ کشور ما برخوردار است. 
خوشحال خان مرد فرهنگي و نظامي بود. مدت چهارسال حیات خویش را در زندان سپري نمود و بعد 
از رهایي دوباره ریاست قبیله را به عهده گرفت. مبارزات موصوف تا دم  مرگ که حدود هشتاد سال 

داشت تداوم یافت.
 هر چند مبارزات استقالل طلبانه در مرزهاي شرقي کشور با وقفه ها به رکود روبرو بود، اما  در قرن 
هجدهم یک بار دیگر میرويس خان نیکه به مقصود طرد متجاوزین قیامی را به راه انداخت که در تاریخ 
کشور ما به نام رستا خیز کندهار یاد شده است. در سال  1709 میالدي میرویس خان نیکه قیام مردم شهر 
کندهار  را برضد مظالم گرگین و حاکمیت صفویها برانگیخت و در نتیجۀ این قیام، دولت مستقل هوتکي 

را ایجاد کرد و از نظر سیاسي اثرگذار به اقتدار سیاسي احمد شاه ابدالي بود.
 

                                 فعالیت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسیم شوند. گروه اول راجع به اینکه نهضت پیر روشان چگونه یک نهضت 
بود و در کدام مناطق به میان آمد، گروه دوم راجع به قیام خوشحال خان ختک که در بیداری 

سیاسی کدام مناطق مؤثر بود و گروه سوم راجع به جنبش هوتکیان بین هم بحث نمایند.

                                سوال ها
1- چرا در کشور ما حکومات محلي به وجود آمدند؟

2- کدام دولتها ارزشهاي فرهنگي شان را به مردمان کشور ما تحمیل کردند؟
3- کدام عوامل در پرورش ذهنیت استقالل طلبانۀ مردم ما مؤثر بود؟

                                فعالیت خارج صنف
قدرت  با  را  آن  و  آورند  دست  به  معلومات  ساالن  بزرگ  از  افشار  نادرشاه  مورد  در  شاگردان 

احمدشاه ابدالي پیوند داده در صنف ارایه نمایند. 
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در درس قبلي به جزئیات شرایط سیاسي قبل از احمدشاه بابا اشاره شد. در بحث کنوني شرایط اجتماعی 
قبل از احمد شاه بابا را تحلیل می نماییم.

در نتیجۀ تسلط نیروهاي  مهاجم شیبانی ها، صفوی ها و بابری ها، تجارت و زراعت به رکود مواجه 
گردید. مکتب هنری هرات دیگر قادر نبود تا راه توسعۀ ادب و صنعت را به پیش برد. هزینۀ لشکرکشي ها 
بار اضافی بر مردم این سرزمین تحمیل مي گردید. حکام و افسران در داخل حصارهاي نظامي زنده گي 
بودند. چراگاه های  بارك هاي عسکري داخل شهرها جابه جا گردیده  در  مسلح  قوت هاي  داشتند.  مرفع 
 سرسبز به قواي مسلح اختصاص داده شده بود و نظامیان از باغ ها و تفریح گاه ها برای رفع خسته گی استفاده

 میکردند.
با توجه به مسایل باال در کشور ما نیز حکومت مرکزي وجود نداشت. سیستم های آبیاری و بند و انهاری 

که قباًل  وجود داشت در نتیجۀ جنگ های پی در پی از بین رفت و تخریب گردید.
در این چنین حاالت، خطر جدي سرزمین ما را تهدید مي نمود. 

یکی از مصروفیت های تولیدی در کشور، پیشۀ مالداری بود. موجودیت مراتع سرسبز، زمینۀ تکثیر و 
تربیۀ مواشي را مساعد نموده بود. پیشۀ مالداري یک بخش مهم شغل اجتماعي آن زمان  را در برداشت. 
در تربیۀ حیوانات توجه خاص به اسپ، اشتر و گاو به عمل مي آمد. این مواشي از شهرت فراوان برخوردار 

بودند. 

درس دوم

قبل به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالي اوضاع اجتماعي، کشور از چه قرار بود؟

ACKU
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مصروفیت  و  تجارت  دیگر  بخش  بعضاً  بافي  گلیم  و  بافي  قالین  سازی،  دباغي)چرمگری( صابون 
اجتماعي را تشکیل می داد. خرید و فروش در میان مردم به گونۀ جنس به جنس صورت می گرفت، 

ولی پول و مسکوکات فلزی نیز جهت داد و ستد بوجود آمد.

                               فعالیت داخل صنف
قدرت  به  از  قبل  محلی  های  به حکومت  راجع  اول  تقسیم شوند. گروه  دو گروه  به  شاگردان 
رسیدن احمد شاه بابا و گروه دوم راجع به مصروفیت های مردم بین هم بحث نمایند و نتیجۀ بحث 

ها را نمایندۀ هر گروه به دیگران ابالغ نماید.
                                     سوال ها

1- چرا رویدادهاي اجتماعي به کندي سیر مي نمود؟
2- در نتیجۀ تجاوز به سرزمین ما کدام آسیب هاي اجتماعي وارد گردید؟ دو مورد آنرا بنویسید.

                   
                                فعالیت خارج صنف

شاگردان از بزرگان در مورد اهمیت تفریح گاه ها قبل از پادشاهی احمدخان ابدالی معلومات به دست 
آورده در صنف ارائه کنند. 

قبل به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالي اوضاع اجتماعي، کشور از چه قرار بود؟

ACKUتصویر باال شرایط اجتماعی قبل از اقتدار احمد خان ابدالی را بازتاب میدهد
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درس قبلی به اوضاع اجتماعی اختصاص داده شده بود. در این درس اوضاع اقتصادی را بررسی مینماییم.

مالداری و  بود. زراعت،  رفته خوب  م روی هم   17-16 قرن های  اقتصادی کشور در  اوضاع 
کشت  برای  سرزمین  این  اقلیم  و  خاك  می گرفت.  دربر  را  اقتصاد  عمدۀ  بخش  سه  دستی  صنایع 
مردم،  برد  بین  از  را  زراعتی  های  سیستم  همه  تهاجمات  ولی  بود،  مساعد  نباتات  مختلف  انواع 
قرنها قبل از اسالم به زراعت اشتغال داشتند. مصروفیت دیگر مردمان این خطه را مالداری تشکیل 
به عمل می آمد.  تربیۀ آن سعی  و  نسل حیوانات  تکثیر  اجانب در بخش  تهاجمات  از  قبل  می داد. 
از تهاجمات اجانب، مردم را تشویق می نمودند،  در عرصۀ صنایع دستی و حرفه یی نظام های قبل 
به  صنایع،  مالکین  سایر  و  مسگران  زرگران،  بپردازند.  سرب  و  مس  نقره،آهن،  طال،  استخراج  به 

مي کردند.  اقدام  مردم  نیازمندی های  تولید 
اجانب  تهاجمات  از  قبل  بود.  برخوردار  العاده  فوق  اهمیت  از  مواصالتي  راه  هاي  تجارت  در 
پیمانۀ  به  ماوراءالنهر  و  ايران  چین،  هند،  ممالک  با  صادرات  و  واردات  م  16و17  قرن  در 
زیاد صورت می گرفت. درآن زمان شهرهای کندهار و هرات مراکز تجاری محسوب می شدند. 

درس سوم

شرايط اقتصادی قبل از به قدرت رسید ن احمد شاه ابدالی چگونه بود؟

ACKU
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اهمیت تجاری شهر کندهار در این بود که از آن کاروان های تجاری عبور می کردند.
میان  درگیریها  اکثر  که  جاست  همین  از  می نمودند،  یاد  هند  دروازة  بنام  زمانی  را  کندهار 
ممالک و قدرتمندان زمان، برای اشغال کامل کندهار می چرخید. بعد از تهاجمات اجانب و تجزیۀ 
به  و  رکود حاکم شد  اقتصادی  های  فعالیت  بر  شهرها  در  متالشی گردید.  اقتصادی  مراکز  کشور، 

اقتصاد آسیب کلی وارد آمد که این شرایط تا قرن هجدهم و ایجاد دولت ابدالیان ادامه یافت.

                                فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول راجع به اوضاع اقتصادی کشور قبل از به قدرت 
رسیدن احمد شاه بابا و گروه دوم راجع به بخش های مهم فعالیت های اقتصادی بین هم گفتگو 

نمایند و نتیجۀ آن را نمایندۀ هر گروه به دیگران پیشکش نماید.
                                سوال ها

1- چرا مسکوکات بوجود آمد؟
2- کدام شهرها قبل از اقتدار احمد شاه ابدالی از نظر اقتصادی اهمیت فوق العاده داشتند؟

                                فعالیت خارج صنف

 شاگردان از بزرگان شان دلیل استخراج طال، نقره ، آهن و غیره را بپرسند و معلومات خویش را 
در صنف پیشکش کنند.

شرايط اقتصادی قبل از به قدرت رسید ن احمد شاه ابدالی چگونه بود؟

ACKU
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فصل  دوم 

رویداد های تاریخی افغانستان طی سالهای 1747 تا 1879 میالدی

ACKU



10

اهداف فصل  دوم 

آشنایی شاگردان با شخصیت احمدشاه بابا؛
آشنایی شاگردان با طرز اداره، اصالحات و اهداف سفر های نظامی احمدشاه بابا؛

آشنایی شاگردان با شیوۀ ادارۀ جانشینان احمدشاه بابا؛
آشنایی شاگردان با سیاست های استعماری انگلیس در قبال افغانستان؛
آشنایی شاگردان با ماهیت و عوامل تجاوزات انگلیس ها بر افغانستان.

ACKU
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درس چهارم

احمدشاه بابا چگونه افغانستان را مجدداً احیا کرد؟

 احمدخان پسر زمان خان و نواسۀ دولت خان سدوزايي در سال 1722 میالدي مصادف به 1101 
هـ . در هرات متولد شد. به عمر بیست و پنج سالگي طي جرگۀ مزار شیر سرخ به سلطنت رسید و خوشه 
گندم را صابر شاه کابلي که شخص متدیني بود به دستار موصوف به عنوان سمبول شاهي نصب کرد. 
به این شیوه احمد شاه بابا به مقام شاهي انتخاب گردید. بعد از انتخاب نکات زیر را به عنوان اهداف در 

نظر داشت: 
1- توحید و احیاي مجدد قدرت مرکزي 

2- تأمین سرحدات طبیعي افغانستان، که از دریا آموتا دریا سند و بحر سند وسعت داشت. 
احمد شاه بابا به یک سلسله اقدامات دست زد. کشور را از نگاه اقتصادي و سیاسي وحدت بخشید. اختالفات 

میان قبایل را از بین برد. مردم را تشویق نمود که در نفع و ضرر مملکت با هم شریک باشند. 
جرگۀ دایمي بزرگان را براي دادن مشوره به رجال سیاسی اساس گذاشت. به منظور عملی نمودن این 
اهداف و برنامه ها، به حمایت گروه هاي مذهبي مراجعه نمود. به تقویۀ موقف اجتماعی خویش به تأمین روابط 
خویشاوندی دست زد. نامبرده با داشتن استعداد خوب در همۀ عرصه ها کوشید و در راه  تشکیل دولت تکالیف 

زیادي را متحمل شد. 

درس قبلي به شرایط اقتصادي قبل از تصرف قدرت سیاسي به وسیلۀ احمد شاه ابدالی اختصاص یافته 
بود. دراین درس چگونگی احیاي مجدد کشور را مورد مطالعه قرار مي دهیم.

ACKU
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احمدشاه بابا چگونه افغانستان را مجدداً احیا کرد؟

                        

                             فعالیت داخل صنف
1- شاگردان به دو گروه تقسیم شوند، گروه اول در رابطه به شخصیت صابرشاه کابلی و گروه 

دوم نقش احمد شاه بابا را در تنظیم مسایل سیاسی و اقتصادی مورد مباحثه قرار دهند.

                             سوال ها
1- احمدشاه بابا را مختصراً معرفي نمایید.

2- اهداف احمدشاه بابا از چه قرار بود؟
3- ابعاد شخصیت احمد شاه بابا را شرح دهید؟

                             فعالیت خارج صنف
به دست آورند و در صنف  آنرا  از بزرگان معلومات  بابا  پیرامون اهداف احمدشاه  شاگردان، 

پیشکش کنند.

ACKU
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درس پنجم

اصالحات اداري و فعالیت هاي نظامی احمدشاه بابا از چه قرار بود؟
 

در درس قبلي احیاي مجدد کشور به وسیلۀ احمدشاه بابا مرور گردید، در بحث کنونی روی اصالحات 
اداري و نظامي توسط احمدشاه بابا را روشنایي مي اندازیم.

اصالحات اداری
احمد شاه بابا اصالحات در ساختار اداري، نظامي و مالي وارد نمود. وزرا را مقرر و جرگه بزرگان 
 را ایجاد کرد.طرز حکومت او مانند همۀ کشورهاي اسالمي سلطنت مطلقه بود. در جرگۀ خبره گان 

نه تن از افراد ماهر عضویت داشتند که مرجع عالي تصمیم گیري شناخته میشدند.
تشکیالت اداري نظام را، قواي سه گانۀ اجرائیه، مقننه و قضائیه دربر مي گرفت. قواي قضایي 
داراي استقالل کامل بود. عواید کشور از طریق جمع آوری مالیات، اموال غنیمت، غرامات جنگي  و 

تحایف شاهان تکمیل مي گردید. 
موصوف  مهم  ازکارهاي  بود.  قیمتي  سنگ هاي  و  جواهرات  طال،  از  مملو  بابا  احمدشاه  خزانۀ 
ساختمان شهر جدید کندهار، بناي شهر ُخلم به شمار می رفت. حرفه هاي معماري، حکاکي و نقاشي 

در این زمان پیشرفت قابل مالحظۀ داشت. 

بازار سرپوشیدۀ کندهار

ACKU
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اصالحات اداري و فعالیت هاي نظامی احمدشاه بابا از چه قرار بود؟
فعالیت های نظامی

در عرصۀ نظامي، احمدشاه بابا استعداد ویژه یی داشت. احساسات جنگی و منفعت جویي افغانها را  
در فتوحات تشویق مي کرد. قواي مردم را به حرکت می آورد. بدین وسیله موفق شد تا وحدت سیاسي 
را تأمین کند و کشور را به سرحدات طبیعي اش برساند. در قواي مسلح آن زمان دو نوع عساکر موجود 
بودند یکي قواي منظم و دیگر قواي غیر منظم بود که به نام قواي قومي شهرت داشت. در سلطنت 
احمد شاه بابا تعداد عساکر به طور اوسط به یکصد هزار تن مي رسید. قوتهاي قومي در حین خدمت از 
تأدیۀ مالیات معاف مي شدند. عایدات کشور عمدتاً به سي و یک میلیون روپیه بالغ مي شد که از مناطق 

مفتوحه حصول می گردید. 
به  لشکرکشي ها  مهمترین  کرد.  توظیف  را  مسلح  قوت هاي  سه گانه  های  سمت  در  بابا  شاه  احمد 
جانب هند به نام پاني پت شهرت دارد. در نتیجۀ آن احمدشاه بابا به حیث قهرمان ظاهر گردید. غنایم 
زیادي را قواي افغاني کمایي کردند. به مقصود آوردن نظم، احمد شاه بابا دوبار به غرب لشکر کشید 
که طي آن موفقیت هایی را نصیب گردید. احمدشاه بابا به هدف تعیین مرزها به شمال نیز لشکر کشید و 

پیروزي هایی را کسب نمود و دریای آمو را سرحد طبیعي میان دو حکومت تعیین نمود.

                          

                                فعالیت داخل صنف
شاگردان در مورد کارنامه هاي احمدشاه بابا معلومات به دست آورده آن را در صنف ارائه نمایند. 

                                سوال ها
1- دربارۀ طرز حکومت احمدشاه بابا چه می دانید؟

2- ماهیت نظام سلطنتي احمدشاه بابا از چه قرار بود ؟
3- در صفوف قوت هاي مسلح احمد شاه بابا چند نوع سرباز موجود بود؟

4- قوتهاي مسلح احمدشاه بابا به کدام سمت ها سوق گردیدند؟
5- عواید کشور، در سلطنت احمد شاه بابا از کدام طرق تأمین مي گردید؟

 
                                فعالیت خارج صنف

1- چرا احمدشاه بابا به اصالحات در عرصه هاي اداري و نظامي پرداخت؟ چند سطر بنویسید.
2- عالي ترین مرجع تصمیم گیري احمد شاه بابا چه نام داشت؟

بازار سرپوشیدۀ کندهار
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درس ششم

دربارة سجاياي احمدشاه بابا چه مي دانید؟

سجایاي  عنوان  این  در  شد.  انداخته  روشني  نظامي  و  اداري  اصالحات  مورد  در  قبلي  درس  در 
اخالقي احمدشاه بابا و سال وفات او را مرور مي کنیم. 

احمدشاه بابا به حیث اساس گذار افغانستان معاصر، موفق به ساختمان این خطه و تأمین اتحاد میان اقوام 
گردید. روی این ملحوظ از جایگاه خاص برخوردار بود. نامبرده شاهی بود که تاج به سر نمي نهاد. از 
تشریفات خوشش نمي آمد. دستار به سر مي بست. و روی زمین مي نشست. او تماس مستقیم با مردم داشت 
به عنوان شخصیت مصلح در دعوا و منازعات فیصله  ها صادر مي نمود. با تواضع وجبین گشاده با مردم 
سخن مي زد. شخص دلیر، شجاع و وطن دوست بود. در امور جهانداري با عدالت رفتار مي کرد.  مسایل را 
از طریق صلح به  صورت مسالمت آمیز  حل مي نمود.   احمد شاه بابا در سیاست همواره طرفدار مالیمت 
بوده از باب دوستي پیش آمد مي نمود. با وجود آنکه در وسعت خاك اندیشه داشت؛ از خون ریزي 

جلوگیري به عمل مي آورد و به پاس اینگونه سجایاي پسندیده به او لقب بابا داده شده است. 
احمد شاه بابا بعد از بیست و شش سال سلطنت به عمر پنجاه و یک سالگي در حالي که مریضي 
عاید حالش بود، در سال 1151 هجری شمسی مطابق )1773م( چشم از جهان پوشید و در شهر کندهار 

در محوطۀ خرقۀ مبارك به خاك سپرده شد.

آرامگاه احمد شاه بابا در کندهار
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دربارة سجاياي احمدشاه بابا چه مي دانید؟

                         
                          

                                 فعالیت داخل صنف 
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند:

گروه اول – اخالق نیک احمدشاه بابا را در برابر ممالک مفتوحه روشن سازند.
گروه دوم – دربارۀ رفتار احمدشاه بابا و سال مرگ نامبرده بحثي را به راه اندازند.

                                 سوال ها
1- احمد شاه بابا بعد از چه مدت و در عمر چند سالگي چشم از جهان پوشید؟

2- سجایاي پسندیدۀ احمدشاه بابا را در امر کشور داري شرح دهید.
3- صفات فردي احمد شاه بابا از چه قرار بود؟ دو مورد را بنویسید.

                                 فعالیت خارج صنف
شاگردان دربارۀ ارزش هایی که احمدشاه بابا به آن باور داشت، از بزرگان معلومات کسب کرده 

در صنف ارائه دهند.

مسجد احمد شاه بابا در کندهار
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درس هفتم

آيا مي دانید که تیمورشاه بیست سال سلطنت کرد؟
 

درس قبلي براي روشن شدن سجایا و وفات احمدشاه بابا اختصاص یافته بود. در درس کنوني سلطنت 
بیست سالۀ تیمورشاه بررسي مي شود.     

تیمور شاه متولد سال 1742 میالدي مطابق 1120 هـ .ش، حین وفات پدر والي والیت هرات بود. 
او شخص تحصیل کرده و شاعر زبان دري نیز بود. مطابق عرف حاکم آن زمان، تیمورشاه نامزد مقام 
تا شهزاده  از شهزاده سلیمان سبب گردید  شاه ولي خان  پادشاهي- ولیعهد گردید، ولی حمایت 
سلیمان در شهر کندهار به پادشاهي نایل آید. تیمورشاه همزمان با رسیدن به شهر کندهار و تحریک 
او به  وسیلۀ متنفذین آزرده خاطر، وزیر شاه ولي خان را به قتل رساند و در نتیجه شهزاده سلیمان از 

پادشاهي دست کشید. 
دورۀ سلطنت تیمورشاه به کامراني و مدافعه سپری گشت، قیام هایی در این زمان در بسا نقاط به 
وقوع پیوست، نامبرده موفق گردید که مخالفان خویش را سرکوب کند و از مرزهایی که از پدر به او 
میراث مانده بود، پاسداری به عمل آورد. فقط در مواردی با شاه مراد بیگ حکمران بخارا که قصد 
تجاوز را در جنوب دریا آمو داشت ناگزیر به جنگ شد ولی با وساطت متنفذین، مصالحه نافذ و دریای 
آمو حد فاصل میان دوکشور معین گردید. ویژه گی این مرحله نگهداری از سرحدات بود. تیمورشاه 
دولتی را که به ارث برده بود بدون کم و کاست حفظ کرد. همۀ درگیریها ماهیت تدافعی داشت تمایل 

نامبرده به زنده گی صلح آمیز با همسایه گان بود. اشتباه تیمورشاه تقسیم قلمرو میان فرزندان بود.
تیمورشاه بعد از بیست سال سلطنت در سال 1793 م در کابل چشم از جهان پوشید و در مرکز کابل 

در کنار جنوبی دریای کابل به خاك سپرده  شد..
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آيا مي دانید که تیمورشاه بیست سال سلطنت کرد؟

                                فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شده گروه اول در راستای توسعه فرهنگی معلومات دهند. گروه دوم 

علل تقسیم قلمرو تیمورشاه را میان فرزندان، مطالعه کرده در صنف ارائه نمایند.

                                سوال ها
1- حمایت کدام وزیر موجب به قدرت رسیدن شهزاده سلیمان در قندهار گردید؟

2- عرف حاکم در پادشاهی احمد شاه بابا دربارۀ ولیعهدی از چی قرار بود؟
3- ویژه گی سیاسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟

4- کدام اشتباهات تیمورشاه شرایط سقوط امپراتوری او را تشدید کرد؟

                                فعالیت خارج صنف
شاگردان شخصیت و کارنامه های تیمورشاه را از آ موزگاران پرسیده معلومات شان را در صنف 

ارائه کنند.

آرامگاه تیمور شاه در کابل
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درس هشتم

برنامه های سلطنت شاه زمان را می دانید؟
 

درس قبلی به سلطنت تیمور شاه مختص شده بود. در درس کنونی کوشش می شود برنامه های داخلی 
و خارجی پادشاهی شاه زمان بررسی گردد.    

زمان شاه همزمان با مرگ پدر همه برادران را به شهر کابل دعوت نمود. با حمایت سردار پاينده 

محمد خان که رئیس قوم بارکزايی بود، هواداران تاج و تخت را زندانی و خود در سال 1793 میالدی 

مصادف به 1171 شمسی اعالن سلطنت کرد. پادشاهی نامبرده معاصر با رویداد عظیم سیاسی جهان 
انقالب کبیر فرانسه بود که دستاورد آن به قلمرو فرانسه خالصه نشد بلکه جهان را دربر گرفت.

مؤرخان داخلی و خارجی شاه زمان را شخصی ذکی، فعال، شجاع و بصیر می خوانند. پس از ختم 
احترام  زمان  شاه  به  شاه  تیمور  دیگر  فرزندان  به  مقایسه  در  مردم  می شتافت.  دیگر  به جنگ  جنگی 
به هدف  امنیت، تحویل گرفت.  قرن  نیم  پایان حدود  در  را  اقتدار سیاسی  داشتند. موصوف  بیشتری 
استحکام هر چه بیشتر امنیت، تصمیم داشت مرکزیت را تقویت نماید. در راه تحقق این مقاصد در 

داخل و خارج به مشکالت روبرو گردید. 
رقبای داخلی و هوا خواهان قدرت از یک جانب و متنفذین  و رؤسای قبایل از جانب دیگر به دست 
درازی های آشکار و پنهان در منطقه پرداختند . تبلیغات شبکه های استخبارات دشمنان خارجی با تمام قوت 
بر ضد شاه زمان به کار افتاد. رنجیت سنگ و بیگانه پرستان دیگر نیز مشکالت برای شاه زمان در فضای 
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برنامه های سلطنت شاه زمان را می دانید؟
داخلی به وجود آوردند. فتح علیشاه قاجار در غرب نیز از جدایی و اختالف برادران شاه زمان سوء استفاده 
به عمل آورد و با مساعدت های مالی و نظامی برادرش  شهزاده محمود را در هرات تشویق و تمویل 

می نمود. 
در نتیجۀ آزرده گی متنفذین، دست درازی های آشکار و پنهان حاکمان منطقه و اختالفات داخلی 
مساعد  خان  فتح  وزير  با  نزدیک  همکاری  در  محمود  شاه  رسیدن  قدرت  به  برای  اوضاع  خانواده، 

گردید. 
وسیلۀ  به  آنجا  در  ترك گفت،  پشاور  قصد  به  را  کابل  زمان  شاه  مهم،  نه چندان  مقاومت  از  بعد 
مالعاشق شینواری با چند تن از هم  سفرانش گرفتار شده و از نعمت بصیرت محروم گردید و بعداً 
تحت نظارت به شهر کابل آورده شد. به این ترتیب حاکمیت شاه زمان به پایان رسید و شهزاده محمود 

قدرت را به دست گرفت.

                                فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند گروه اول چگونگی سلطنت زمان شاه را نوشته و ارائه نمایند. 

گروه دوم در باره شورش های داخلی گفتگو کنند.

                                سوال ها
1- راجع به شخصیت شاه زمان چه می دانید؟ بنویسید.

2- پادشاهی شاه زمان مصادف با کدام رویداد جهانی بود؟
3- مشکالت داخلی شاه زمان از چه قراربود؟

4- اهداف مداخالت آشکار و پنهان ممالک منطقه را بازگو نمایید؟

                                فعالیت خارج صنف
زمان  پادشاهی شاه  منطقه در دورۀ  ممالک  مداخالت  و  دربارۀ کارنامه ها  بزرگان  از  شاگردان 

معلومات حاصل نموده، آن را در صنف ارائه نمایند.
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مي دانید شاه محمود بار اول چگونه به قدرت رسید؟ سلطنت اول شاه محمود )1804-1801(
 

در درس قبل ما  در مورد سلطنت زمان شاه دانستیم. در این درس در مورد ماهیت سلطنت شاه محمود آشنایی 
حاصل می کنیم

زمان شاه، رقیب اصلي استعمارگران به شمار مي آمد. بنابرآن در آن زمان انگلیس ها با توسل به 
سیاست )تفرقه بیانداز و حکومت کن( از رقابت میان سرداران استفاده کرده، خواستند شاه زمان 
را از میان بردارند. توجه آنها به شهزاده محمود و سردار فتح خان بارکزايي که به ايران فرار 

نموده بودند، مبذول گردید. 
میان  داخلي  نفاق  جانب،  یک  از  منطقوي  نیروهاي  سایر  و  انگلیس ها  وسیلۀ   به  توطئه ها  راه اندازي 

برادران شاه زمان از جانب دیگر زمینۀ آن را مساعد ساخت تا شاه محمود به سلطنت تکیه زند.
تمایالت  نیز  کشور  غرب  در  مي یافت،  توسعه  انگلیس  استعماري  سیاست  اوضاع  همین  در   
مي شد.  متبارز  هرات  تجزیۀ  راستاي  در  ها  انگلیس  تحریک  به  فارس  قاجاريۀ  دولت  فراوان 
شاه شجاع در ساحات شرقی افغانستان و حکومت سك هاي پنجاب در پشاور برضد شاه  ضمناً 
محمود دست به نبرد زدند. برعالوه نیروي عظیمي به رهبري عبدالرحیم خان غلجايی غرض 
سقوط دولت شاه محمود از جانب غزني حرکت نمود. که به وسیلۀ  قواي شاه محمود به شکست 

درس نهم
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مي دانید شاه محمود بار اول چگونه به قدرت رسید؟ سلطنت اول شاه محمود )1804-1801(
مواجه شد. چون مردم در کابل از ادارۀ شاه محمود ناخشنود بودند، مردم کابل دست به قیام زدند 

و نامبرده را در باال حصار کابل محاصره نمودند.  

در این حاالت شجاع الملك )شاه شجاع( وارد کابل شده و در باغ با براقامت گزید. در همین موقع وزیر 
فتح خان با قشون خود از بامیان براي رهایي شاه محمود 
مختارالدوله  قیادت  به  الملک  رسید. مگر سپاه شجاع 
به  او را گرفت، وزیر فتح خان  قلعه ي قاضي جلو  در 
کامران پسر شاه  با  قندهار عقب نشیني نمود و  صوب 
محمود یکجا شد، بعد از شکست و تسلیمی شاه محمود، 
را  خود  سلطنت  و  شده  باالحصار  داخل  الملک  شجاع 

اعالم کرد.

                             

                                فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند.

1- گروه اول:  انگلیس ها چگونه از سیاست »تفرقه بیانداز، حکومت کن« استفاده مي بردند؟ به مباحثه بپردازند.
2- گروه دوم: در مورد اینکه نفاق داخلي، افغانستان را به کدام جهت کشانید؛ به مباحثه بپردازند. 

                                 سوال ها
1- کدام عوامل  دست به هم داده  زمینه هاي  به قدرت رسیدن شاه محمود را فراهم کردند؟

2- شاه محمود در زمان زمامداري خویش با چه مشکالتی دست و گریبان بود؟
3- شجاع الملک چگونه براریکه قدرت تکیه زد؟ توضیح دهید؟

                                فعالیت خارج صنف
شاگردان در مورد شخصیت شجاع الملک از بزرگان معلومات به دست آورند و در صنف ارائه بدارند. 

وزیر فتح خان
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درس دهم

چگونگی  سلطنت اول شاه شجاع سلطنت شاه شجاع )1809-1805(
 

عوامل  کنونی  در درس  نمودیم،  مطالعه  را  محمود  شاه  و مشکالت  قدرت  قبل چگونگي  در درس 
داخلی سلطنت اول شاه شجاع را مرور مي کنیم 

زماني که شاه زمان به وسیلۀ شاه محمود کور گردید؛ تنفر مردم در برابر شاه محمود افزایش یافت. 

راه براي فعالیت هاي شاه شجاع باز گردید، وی به دعوت اهالي کابل امور کشور را به دست گرفت. 

چون مردم افغانستان از جنگ هاي داخلي به تنگ آمده، خواهان امنیت کشور بودند. شاه شجاع به یک 

سلسله اقدامات مبادرت ورزید. تا توقعات مردم را برآورده سازد، به گونۀ مثال به رهایي برادراش 

شاه  زمان پرداخت. مخالفین برادراش را سرکوب نموده و از جمله عاشق شینواري را اعدام نمود. 

او به مصالحه با برادران بارکزايي دست زد، براي تحکیم مناسبات خواهر دوست محمدخان را به 

عقد نکاح خویش در آورد. وزیر فتح خان را در ادارۀ کشور سهیم ساخت. این پروسه دیردوام نیاورد. 

نتیجۀ نداشت.  وزیر فتح خان به تحریکات علیه شاه شجاع در نقاط مختلف کشور اقدام نمود، ولي 

به  بود؛ شاه محمود،  پشاور  و  کشمیر  ها در  بغاوت  باالخره موقع که شاه شجاع مصروف خاموشی 
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چگونگی  سلطنت اول شاه شجاع سلطنت شاه شجاع )1809-1805(
حمایت هواخواهانش از زندان فرار کرد، نیروهای ضد شاه شجاع را منسجم ساخت و در نتیجه شاه شجاع 

را در گندمك به شکست رو به رو نمود و به این ترتیب شاه محمود، بار دوم بر تخت سلطنت جلوس 

نمود.

شاه شجاع یک مرد فرهنگی و شاعر زبان دری هم بودکه به گونه نمونه، کالم آنرا میتوان در چهاربیتی 

ذیل مشاهده کرد:

این بلبل از فراق چمن گریه می کند مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند  

غربت کشیده بهر وطن گریه می کند تا دل سفر گزید به چین دو زلف او  

                                      فعالیت داخل صنف
شاگردان در صنف به دو گروه تقسیم شوند.

گروه اول: در مورد مهمترین اقدامات شاه شجاع به مباحثه بپردازند.
گروه دوم: در مورد عوامل شکست شاه شجاع به مباحثه بپردازند و نتایج آنرا در صنف ارائه کنند.

                                سوال ها
1- عوامل به قدرت رسیدن شاه شجاع را برشمارید.

2- نتیجۀ مصالحه شاه شجاع با برادران بارکزایي چه بود؟
3-  وزیر فتح خان دست به چه اقداماتي علیه شاه شجاع زد؟

                                 فعالیت خارج صنف
شاگردان از بزرگان در مورد مزایاي آشتي معلومات به دست آورده در صنف ارائه نمایند.
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درس  یازدهم

چگونگی  سلطنت دوم شاه محمود )1818-1809(

در درس قبلي نکاتي را در مورد سلطنت اول شاه شجاع خاطرنشان کردیم، حال با چگونگي به قدرت 
رسیدن شاه محمود بار دوم آشنا مي شویم.

شاه محمود توانست به همکاري وزیر فتح خان براي بار دوم زمام امور کشور را به دست گیرد. وزیر 
فتح خان با استفاده از اعتماد شاه محمود، جهت تحکیم قدرت خویش به تقسیم والیات کشور میان 

برادران خویش پرداخت، که این امر موجبات ناخوشنودي کامران، پسر شاه محمود را فراهم نمود.
اقتدار شاه محمود در این زمان به کابل و قندهار محدود مي شد سرحدات غربي کشور را بحران 
فرا گرفته بود و شاه شجاع نیز در سر حدات شرقي نفوذ قابل مالحظه یی داشت. کشیده گي اصلی میان 
خانواده هاي سدوزايي و بارکزايي، مبارزه براي کسب قدرت سیاسي، و تحکیم نفوذ اجتماعي بود 
این قضایا موجب تأثر شاه محمود شد، وي پسر خود کامران را به هرات فرستاد. نامبرده در هرات 
دست به انتقام جویي علیه برادران وزیر فتح خان زد و این عمل او باعث اغتشاش در سراسر کشور از 
هرات الي کشمیر گردید. یکي از عاملین و محرکین مهم این شورش دوست محمدخان بود. موصوف 
از کشمیر به کابل آمد. در شهر کابل شاه محمود را وادار به عقب نشیني به جانب غزني نمود. درین 
جریان وزیر فتح خان به قتل رسیده بود، برادران وزیر به هدف خون خواهي به نزاع شدت بخشیدند، که 

منجر به شکست شاه محمود گردید و دور دوم سلطنت شاه محمود در سال 1818- م خاتمه یافت.
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چگونگی  سلطنت دوم شاه محمود )1818-1809(

تصویر باال انعکاس دهنده گوشۀ از زنده گی شهری آن دوره می باشد
                    

                                 فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند.

گروه اول: در مورد اینکه اقتدار شاه محمود محدود به کدام سرزمینها مي شد به مباحثه بپردازند.
گروه دوم: راجع به نزاع هاي داخل خانواده با هم گفتگو و نتایج آنرا به صنف ارائه کنند.

                                 سوال ها
1- وزیر فتح خان از اعتماد شاه محمود چگونه سوء استفاده کرد؟
2- اختالفات میان سدوزایي ها و بارکزایي ها از کجا ناشي مي شد؟

                                 فعالیت خارج از صنف
شاگردان از بزرگان در مورد اینکه از سلسله سدوزایي ها چه کسانی بر افغانستان حکومت کردند 

معلومات به دست آورده، در صنف ارائه نمایند. 
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درس دوازدهم

آيا با امارت  اول دوست محمد خان آشنايی داريد؟

در درس گذشته درمورد اختالفات و درگیری های داخلی معلومات حاصل نمودید. اکنون در این 
درس به چگونگی حکمروایی اول  امیر دوست محمد خان آشنا می شوید.

 دوست محمد خان پس از آنکه به تدریج موقعیت خود را در کابل استحکام بخشید زمینۀ امارت 
را برای خود آماده ساخت تا اینکه در سال 1835 میالدی مراسم تاج پوشی او به شکل ساده در کابل 
صورت گرفت و لقب »امیر المؤمنین« به وی داده شد. امیر در قدم نخست اشخاص غیر قابل اعتماد 
را عزل و به جای ایشان پسران خویش را گماشت . ثانیاً کوشید برای جنگ با سکها آماده گی گیرد. به 
منظور پیشبرد این جنگ اعانۀ را که قباًل از طبقۀ تجار، دکاندار و اقشار دیگر جمع آوری کرده بود  با 
پنجاه هزار عسکر پیاده و ده هزار سواره نظام داوطلب، در سال 1835 میالدی به صوب پشاور حرکت 
کرد. سردار سلطان محمد خان با ده هزار سپاه مردم باجوړ هم جزء اردوی امیر بود. این سوقیات 
هراس بزرگ در قوای رنجبیت سنگ ایجاد کرد. رنجبت سنگ حاضر شد؛ که با افغان های تازه 
نفس از راه مصالحه پیش آید و هیأتی به سرکرده گی » هارالن« به حضور امیر دوست محمدخان 
فرستاد. هارالن وظیفه داشت به هر قیمتی که شود در اردوی افغانی نفاق ایجاد نماید. هیأت مذکور 
اولتر از همه متوجه سلطان محمد خان برادر امیر گردیده او را با وعدۀ دادن حکومت پشاور مانع حمله 
و جنگ برسک ها  کرد. سردار سلطان محمدخان همراه ده هزار سپاه خویش از طرف شب از اردوی 
امیر جدا و به دشمن پیوست. امیر دوست محمد خان با مشاهدۀ چنین حالتی عقب نشینی نموده و به 

امیر دوست محمد خان
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آيا با امارت  اول دوست محمد خان آشنايی داريد؟
کابل برگشت. امیر دوست محمدخان در سال 1836 میالدی بعد از انتخاب شدن الرد اکلند به صفت 
وایسرای جدید  هند، مکتوب عنوانی وی نوشت و در ضمن بر مسألۀ پشاور تأکید نموده، در این زمینه 
خواهان کمک دولت انگلیس گردید. وایسرای جدید در جواب نامۀ امیر نوشت که حکومت بريتانیا 
آرزومند است تا دولت های سك و افغان مسایل خود را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند 
و بریتانیا در امور داخلی ممالک دیگر مداخله نمی کند. ضمناً یک هیأت را به سرکرده گی »الکساندر 
از آمدن هیأت  امیر دوست محمد خان  نمود.  اعزام  به کابل  تجارتی  نام مسایل  تحت  برنس« ظاهراً 
انگلیس به کابل بسیار مسرور گردید و توقع داشت، که یک سلسله مسایل به شمول مسألۀ پشاور را از 
طریق مفاهمه و مذاکره حل نماید. مگر امیر خالف توقع اش از نمایندۀ انگلیس جواب قناعت بخش 

گرفته نتوانست.
از اینکه انگلیس ها از پالیسی ها و اهداف ناپلیون و روسیه در رابطه به افغانستان در هراس بودند 
تخلیه  با  انگلیس مشروط  با سیاست  امیر دوست محمد خان  دادند.  نشان  افغانستان دلچسپی  به  زیادتر 
پشاور توسط رنجیت سنگ ابراز موافقه نمود. اما انگلیس ها ورود هیأت روسی را در افغانستان بهانه قرار 
داده با امیر دوست محمد خان قطع عالیق نمودند و با شاه شجاع و رنجیت سنگ روابط را تأمین کردند. 
شاه شجاع که زیر سایه انگلیس ها در لوديانه به سر می برد، با آنها داخل مذاکره شد و انگلیس ها او 

را روپوش تعرض خویش قرار داد و در سال 1839 میالدی بر حریم کشور ما تجاوز نمودند.

                                فعالیت داخل صنف
امیر دوست  شاگردان به دو گروه تقسیم شوند گروه اول راجع به چگونگی به قدرت رسیدن 
محمد خان و گروه دوم راجع به سیاست انگلیس در افغانستان با هم مباحثه نموده نتیجه را در 

صنف ارایه نمایند.

                                سوال ها
1- هارالن نمایندۀ انگلیس ها چگونه موفق به ایجاد تفرقه در اردوی امیر دوست محمد خان گردید؟

2- چرا انگلیس ها باالی افغانستان تجاوز نمودند؟

                                 فعالیت خارج صنف
معلومات  افغانستان  قبال  در  روسیه  و  فرانسه  پالیسی های  به  راجع  بزرگان  و  اولیاء  از  شاگردان 

حاصل و در صنف ارائه نمایند.
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 درس سیزدهم

آيا درمورد تجاوز اول انگلیس بر افغانستان معلومات داريد؟

در درس گذشته شما به چگونگی حکمروایی اول دوست محمد خان آشنایي حاصل نمودید. اکنون 
در این درس در مورد تجاوز مستقیم انگلیس ها بر افغانستان آشنا مي شوید. 

تعرض اول انگلیس بر افغانستان از نظر تاریخي همانا مفکورۀ حفظ تاج طالیي در نیم قاره هند 
شمرده میشد. انگلیس ها براي اجراي پالن هاي استعماري خود در پي بهانۀ بودند مکناتن به حیث نمایندۀ 
دولت هند برتانوي با شاه شجاع و رنجیت سنگ رابطه قایم کرد و در )25 جوالي 1838 م( معاهدۀ 

سه جانبه الهور بین آنها به امضا رسید.
در این معاهده مکناتن و رنجیت سنگ اختیارات زیادي داشتند ولي شاه شجاع به حیث یک فرد فراري 

فاقد صالحیت بود.
انگلیس ها در عوض برگردانیدن شاه شجاع بر تاج و تخت افغانستان، وي را از یک حصه خاك 
افغاني در ماوراي سند از قبیل کشمیر، پشاور، ديره جات و خیبر یعني حدود حکمراني دوست 
محمدخان به نفع رنجیت سنگ منصرف ساختند و این را هم به او قبوالندند که با هیچ دولت دیگر که 
مخالف دولت انگلیس باشد؛ روابط سیاسي قایم نسازد و استقالل هرات را که به دست برادرزاده اش 

کامران بود قبول کند و مداخله در امور آنجا ننماید.
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آيا درمورد تجاوز اول انگلیس بر افغانستان معلومات داريد؟
نمایندۀ خودمختار  و  سرجان کین  قومانداني  انگلیس تحت  قواي  تعهدات،  و  این شرایط  تحت 
انگلیس )مکناتن( و شاه شجاع   در فبروري 1839 م از طریق بلوچستان  و دره بوالن  به  قندهار  حمله 
 کردند . برادران  قندهاري  از  نماینده ي روسیه  تقاضاي کمک کردند، ولي روس ها همکاری نکردند

و عدم صداقت روسیه  واضح  گردید. بنابراین  برادران  مذکور مأیوس شدند و بدون جنگ عقب نشیني 
با شاه شجاع معاهدۀ  قندهار مکناتن  ايران فرار کردند و شاه شجاع داخل قندهار گردید. در  به  و 
دیگري را امضا کرد و از شاه شجاع تعهد گرفت که عسکر دایمي انگلیس را در افغانستان با یک نفر 
نمایندۀ سیاسي شان بگذارد، به همین ترتیب قواي انگلیس همراه با شاه شجاع از طریق غزني به جهت 
دره ي خیبر و  شهزاده تیمور پسر شاه شجاع از طریق  با  کپتان ويد  افتادند و  کابل در حرکت 
جالل آباد بر کابل حمله کردند. امیر دوست محمد خان که میان دو جبهه شرقي و غربي قرار داشت 
آماده گي الزم جنگي هم نداشت، نگران شده، قبل از مقابله با قواي دشمن فرار کرد و به بخارا پناهنده 

گردید  و به این ترتیب قواي دشمن وارد کابل شد. 
دوست محمدخان کمکي را که در بخارا از روسیه انتظار داشت حاصل کرده نتوانست، لذا مأیوس 

شده دوباره به افغانستان برگشت و خود را به انگلیس ها تسلیم نمود و به کلکته فرستاده شد. 

                                فعالیت داخل صنف
قبال  در  انگلیس ها  سیاست  به  راجع  اول  گروه  شوند.  تقسیم  گروه  دو  به  صنف  در  شاگردان 
افغانستان و گروه دوم در مورد معاهدۀ سه جانبۀ الهور مباحثه نموده، نتایج کار خویش را ارائه 

نمایند.

                                      سوال ها
1- خط مشي سیاسي و نظامي تعرض انگلیسها بر افغانستان را کدام مسایل تشکیل مي داد؟

2- معاهدۀ الهور در کدام تاریخ بین کدام اشخاص به امضاء رسید؟
3-انگلیس ها از کدام سمت ها و تحت قومانده کدام اشخاص باالي افغانستان حمله نمودند؟

4- در معاهدۀ قندهار، مکناتن از شاه شجاع چه تعهد گرفت؟ آن را واضح سازید.

                                فعالیت خارج صنف
شاگردان از اولیأ و بزرگان راجع به تجاوز اول انگلیس در افغانستان و اثرات ناگوار آن معلومات 

حاصل و در صنف ارائه نمایند. 
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درس چهاردهم

آيا  در مورد سلطنت دوم شاه شجاع آگاهی داريد؟سلطنت دوم شاه شجاع1839 _ 1842 میالدی

در درس قبلي راجع به انگیزه های تجاوز اول  و اهداف انگلیس در رابطه به کشور و حکمروایي امیر دوست 
محمد خان آگاهي حاصل نمودید. اکنون در این درس به ماهیت حکومت شاه شجاع آشنا مي شوید.

بعد از آنکه شاه شجاع با انگلیس ها یکجا وارد کابل شدند، نامبرده به اتکاي انگلیس چهار سال 
نایب  به صفت صدر اعظم و  انگلیس،  پادشاهي کرد. شاه شجاع در باالحصار کابل و مکناتن سفیر 
السلطنه درآمد. الکساندر برنس حیثیت وزیر داخله را دارا بود. موهن الل وظیفۀ ضبط احواالت را 
به عهده داشت.برخي از مأموران سیاسي و نظامي انگلیس در نقاط مختلف کشور مشاورین امور شمرده 
مي شدند. از آنجایي که مفکورۀ اقامت دائمي در افغانستان در فکرشان خطورکرد. قواي شان را در 

کابل، قندهار، قالت، غزني، وردگ، چاريکار، بامیان و جالل آباد مستقر ساختند.
انگلیس ها خاطرجمع گردیدند. مگر این گمان شان بیجا بود، از یکطرف ظلم و ستم متجاوزین 
و عدم رضایت مردم از آنها و از جانب دیگر تحمیل مصارف اردوي بزرگ و عواید ناچیز مملکت، 
عالوه بر آن تحمیل مالیات، بلند بودن نرخ ها، تنفر مردم از شاه شجاع، عواملي بود که مقدمات یک 

رستاخیز بزرگ و قیام ملي را آماده ساخت. 
نمایان  کوهستان  و  کوهدامن  خوگیاني،  زرمت،  غلجايي،  مردان  در  سرکشی  نشانه های 
گردید، تا اینکه سران ملي هستۀ جنبش هاي ملي را تقویه و انکشاف بخشیدند. در کوچه باغ نواب 
در خانه عبداهلل خان اچکزايي پالن تعرض بر دشمن ریخته شد و یک شوراي دوازده نفري تشکیل 
گردید که در آن نواب زمان خان به حیث رئیس و امین اهلل خان لوگري به حیث نایب انتخاب 

گردیدند تا مسأله صلح و جنگ را به دوش گیرند. 
صبح روز دوم نوامبر 1841م براي  افغان ها روز بزرگ رستاخیز ملي و براي امپراتوری بزرگ برتانیا 
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آيا  در مورد سلطنت دوم شاه شجاع آگاهی داريد؟سلطنت دوم شاه شجاع1839 _ 1842 میالدی
روز شکست استعمار در شرق محسوب گردید، به این معني که مطابق پالن مطروحه به دامنه های باالحصار 
کابل که قرارگاه مأمورین و صاحب منصبان انگلیس بود، افغان ها حمله ور شدند و خانۀ برنس را آتش زدند 
و خودش را از تیغ کشیدند. به روز دوم، مبارزین بر قلعه هاي دیگر انگلیس ها که در شهر کابل موقعیت 
داشت یورش بردند، در این گیر و دار آوازۀ جهاد به شش کروهي کابل پخش شد و مردم جوقه جوقه در 

این جهاد ملي سهم گرفتند. نیکو از همه که سردار وزير محمد اکبر خان وارد 
کابل شد و قیادت جهاد را در عوض نواب زمان خان در دست گرفت.

انگلیس ها که صحنه را به خود تنگ دیدند با سردار محمد اکبر خان داخل 
مذاکره شدند. انگلیس ها مي خواستند که در این مذاکره محمد اکبر خان را 
به قتل برسانند. ولي محمد اکبر خان با استفاده از فرصت باالي مکناتن حمله 
ور شده و آنرا با ضرب گلوله به قتل رسانید. تعداد زیادی انگلیسها در جریان 
)داکتر  تن  یک  صرف  خودشان  قول  به  نفر   16500 از  شدند.  کشته  جنگ 
برايدن( به حالت نیمه جان به جالل آباد رسید و قصۀ تباهي لشکر انگلیسی 
را بیان کرد. وزیر اکبر خان با شنیدن حرکت قواي انگلیس به قیادت جنرال 
پالك جانب کابل درصدد مقابله برآمد، مگر نظر به هدایت امیر دوست محمد 
خان جانب تاشقرغان عقب نشینی نمود. قواي پالك و سیل از جالل آباد وارد 

کابل شدند و به خاطر اعادۀ حیثیت از دست رفته شان بازار چته کابل و استالف زیبا را آتش زدند. عجالتاً 
افغانستان از دماغ انگلیس ها دور شد. دوست محمد خان آزاد گردیده و  به  نظریۀ اشغال و تسلط بر 
افغانستان برگشت نمود و مجدداً بر تخت کابل تکیه زد و به این ترتیب دامنۀ تعرض انگلیس ها برچیده 
شد. با این شکست حیثیت انگلیس ها در تمام آسیا حتي در جهان لطمه دید، کابینۀ انگلیس  عوض شد 
و از این به  بعد انگلیس ها سیاست خود را دربارۀ افغانستان تغییر دادند و تا مدت زیادي کشور ما را به 

حال خود گذاشتند، در مقابل افغان ها افتخارات بزرگی را نصیب شدند.

                                 فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول راجع به چگونگي به قدرت رسیدن شاه شجاع و گروه دوم 

راجع به شکست انگلیس ها مباحثه نموده و نظریات خود با هم صنفان خویش شریک سازند.

                                 سوال ها
1- انگلیس ها به خاطر اقامت دایمي قواي خود، را در کدام مناطق افغانستان مستقر ساختند؟

2- عوامل شورش و قیام ملي افغان ها بر ضد انگلیس ها را کدام مسائل تشکیل مي داد؟ واضح سازید.
3- شکست انگلیس ها در افغانستان در افکار سیاسیون انگلیس چه عبرت را به وجود آورده و به 

کدام مسائل اعتراف کردند؟

                                 فعالیت خارج صنف
شاگردان از بزرگان و اولیأ راجع به مبارزین ملی که شکست انگلیس ها را باعث گردید معلومات 

حاصل در صنف ارائه نمایند.

وزیر اکبر خان
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درس پانزدهم
آيا در مورد سلطنت دوم امیر دوست محمد خان می دانید؟

سلطنت دوم امیر دوست محمد خان 1843 _ 1863 میالد ی

طوریکه در درس گذشته شرح داده شد، انگلیس ها با تجربۀ تلخ تسلط چهار ساله دریافتند که در 
افغانستان مانده نمي توانند، بنابر این  به فکر تجدید استقرار روابط و پیدا کردن راه حل گردیدند. آنها 
به پادشاهي مجدد امیر دوست محمد خان راضي شدند، از این که امیر محبوس از تمام واقعات بي خبر 
مانده بود در بازگشت خود به افغانستان هیچ گونه شرط و یا قیدي را بر انگلیس ها نگذاشت و دولت 
هند بر تانیوي براي اینکه عماًل افغانستان را به ملوك الطوایفي تقسیم نموده و هم نفاق را تشدید کرده 

باشد، دوست محمد خان را به صفت امیر والیات سه گانه کابل، غزني و جالل آباد پذیرفت. 
پس از آنکه امیر دوست محمدخان پادشاه شد اوالً با اصالح اوضاع داخلي پرداخت. زیرا در اثر بوجود 
حصول  براي  سپس  بود.  شده  خراب  کلي  به  مملکت  اوضاع  جنگ ها،  وقوع  و  الطوایفي  ملوك  آمدن 
وحدت سیاسي و استحکام دولت مرکزي سعي نمود و به همت سردار محمد اکبرخان و سایر فرماندهان از 
بامیان تا مزار شريف و حدود هرات را فتح کرد و بعد، بغاوت مردم تگاب و نجراب را فرو نشاند و شورش 

مردم خوگیاني را خاموش ساخت.
در این دوره وزیر محمد اکبرخان به حیث یک مرد فاتح، وطن دوست و فداکار در راه وحدت سیاسي 
تابلیت های زهرآگین یک   نه سالگي در سال 1846 م توسط  بیست و  به عمر  افغانستان زحمت کشیده، 

طبیب هندي به شهادت رسید و در مزار شریف به خاك سپرده شد. 

در درس قبلي راجع به انگیزه های تجاوز اول  و اهداف انگلیس ها در رابطه به سلطنت دوم شاه شجاع اطالعات 
کسب نمودید. در این درس به ماهیت سلطنت دوم امیر دوست محمد خان آشنا می شوید.

زیارت وزیرمحمد اکبر خان در روضه مزار شریف
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آيا در مورد سلطنت دوم امیر دوست محمد خان می دانید؟
سلطنت دوم امیر دوست محمد خان 1843 _ 1863 میالد ی

امیر دوست محمد خان پس از مرگ وزیر محمد اکبر خان فرزند دیگر خود شهزاده غالم حیدرخان را 
ولیعهد ساخت. وفات وزیر محمد اکبر خان تمام مردم و رجال وطن پرست افغانستان را متأثر ساخت.مقارن 
این اوضاع که حکومت سکها بعد از مرگ رنجیت سنگ ضعیف شده بود، انگلیسي ها بناي پیشروي 
را در پنجاب گذاشتند و بسیاري مناطق پنجاب را تحت تصرف خود آوردند، امیر دوست محمدخان 
براي استرداد پشاور و حوالي آن کوشش نمود، ولي مساعی نامبرده بجایي نرسید، اما از طرف دیگر 
تمام والیات شمال هندوکش را متصرف شد و قدم مهم در امر بر انداختن ملوك الطوایفي برداشت و 

کامیابي چشمگیر را حاصل کرد.
امیر دوست محمد خان بعد از آن، توجه خود را به جانب هرات و قندهار معطوف ساخت. قندهار به 
اثر اغتشاشات میان سرداران قندهاري در سال 1855 م به دست امیر دوست محمد خان افتاد و به دولت 
مرکزي ملحق شد. اوضاع هرات هم در این وقت خوب نبود ایراني ها براي تصرف آن دست و پا مي زدند. 
مخصوصاً وقتي که يار محمد خان الکوزايي درگذشت، ایرانیان، کامیابي هایی هم حاصل کردند. امیر 
دوست محمد خان این شهر را پس از جنگ سختي در ماه مي سال 1863 م تصرف نمود و سیاست پیشروي 

روسیه در افغانستان متوقف گردید. و به این ترتیب وحدت سیاسي افغانستان موجوده تأمین گردید.
 امیر دوست محمد خان بعد از 20 سال حاکمیت بر افغانستان در جون 1863 م در شهر هرات وفات نمود 

و در جوار مقبره خواجه عبداهلل انصاري )رح( دفن گردید. 

                                      فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه جداگانه تقسیم شوند. گروه اول در مورد چگونگي از بین بردن حکومت هاي 
ملوك الطوایف و گروه دوم در مورد شخصیت امیر دوست محمد خان در دور دوم پادشاهی 

مباحثه و نتایج آنرا در صنف ارائه نمایند.

                                سوال ها
1- اقدامات مهم امیر دوست محمد خان را در دور سلطنت دوم او بیان نمایید.

2- نقش وزیر اکبر خان را در استحکام دولت مرکزي توضیح نمایید.
3- انگلیس ها چه موقفی را در برابر حکومت امیر دوست محمد خان اختیار کردند؟

                                 فعالیت خارج صنف 
معلومات  اکبر  محمد  وزیر  سیاسي  و  اجتماعي  به شخصیت  راجع  بزرگان  و  اولیا  از  شاگردان 

حاصل و در صنف ارائه نمایند.
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درس شانزدهم

آيا با سلطنت اول امیر شیر علی خان آشنايی داريد؟

در درس گذشته شما به سلطنت دوم امیر دوست محمد معرفت حاصل کردید. در این درس به شخصیت 
امیر شیر علی خان و مشکالت اداری نظام وی آشنا می شوید. 

بعد از مرگ امیر دوست محمد خان، شهزاده شیر علی خان ولیعهد و جانشین اوکه در هرات 

بود پس از انجام مراسم فاتحه خوانی پدر در 1863 میالدی به عمر 41 سالگی که وارث تاج و تخت 

بود، پادشاهی خود را اعالم کرد.  و این موضوع را به برادران خویش در گوشه و کنار کشور  اطالع 

امیرشیر علی خان  بیعت خود را اعالن کرد.  محمد اعظم خان  به شمول  برادران  اکثر  داد. ظاهراً 

با دیگر  به هرات توظیف کرد. خود  امور  تنظیم  برای  را  يعقوب خان  فرزند خویش شهزاده محمد 

اعضای فامیل جانب کابل حرکت نمود.

سردار محمد اعظم خان که شخص خودخواه و جاه طلب بود، در سفر کابل با امیر شیر علی خان 

همراه بود، اما در قسمت سبزوار )شیندند( از امیر جدا شده به سمت هزاره جات نزد برادر سکۀ 

خویش سردار محمد حسین خان حاکم هزاره جات رفت و آرزو داشت به کمک برادرش و مردم 

هزاره سلطنت را تصاحب نماید، باالخره سردار محمد اعظم خان به کمک و یاری برادران خویش 
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آيا با سلطنت اول امیر شیر علی خان آشنايی داريد؟
قشونی ترتیب و با امیر شیر علی خان مقابله نمود از اینکه توان جنگیدن در مقابل اردوی امیر را نداشت، 

به دولت انگلیس پناهنده شد. از طرف سردار عبدالرحمن خان هم علیه حکومت امیر شیر علی خان 

دست به قیام زد و جنگی که در محل باجگاه درة هندوکش رخ داد سردار عبدالرحمن خان مواجه به 

شکست گردید و به بخارا پناهنده شد.

امیر شیر علی خان توقع داشت که در داخل کشور دولت مرکزی را استحکام بخشیده در اشاعۀ 

تمدن جدید نقش فعال بازی نماید و هم در سیاست خارجی خواهان تقویت استقالل افغانستان بود. ولی 

پالن های  اجرای  به  خود  سلطنت  اول  دورۀ  در  نتوانست  جنگی ها  خانه  و  برادران  مخالفت  اثر  به 

خویش موفق گردد.

موضوع که امیر شیر علی خان را بی اندازه متأثر و گوشه گیر ساخت، کشته شدن شهزاده محمد 

این  قتل رسید.  به  قندهار  در  امین خان  سردار محمد  با  بود که در جنگ  پسروی  علی خان 

گوشه گیری و انزوا امیر عبدالرحمن خان را در بخارا تحریک کرد تا به اتفاق سردار محمد اعظم خان 

باالی کابل حمله نموده  آن را  به تصرف خویش در آورد.

                                     فعالیت داخل صنف
 شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول درمورد نفاق داخلی برادران امیر شیرعلی و گروه دوم 

راجع به گوشه گیری و انزوای امیر شیرعلی خان مباحثه نموده، نتیجه را به صنف ارائه نمایند.

                                 سوال ها
1- چگونگی به قدرت رسیدن امیر شیر علی خان را بیان نمایید.

2- چرا سردار محمد اعظم خان نزد انگلیس ها پناهنده شد؟
3- امیر شیر علی چرا نتوانست پالن های عمرانی خویش را عملی نماید؟

   
        فعالیت خارج صنف

شاگردان راجع به شخصیت امیر شیر علی خان از بزرگان معلومات بدست آورده و در صنف    
آنرا بیان نمایند.  
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درس هفدهم

آيا با شخصیت امیر محمد افضل خان آگا هی داريد؟
                            

             امیر محمد افضل خان
درس قبلی به مشکالت اداری امیر شیر علی خان اختصاص داشت. در این درس رویدادهای سلطنت کوتاه 

محمد افضل خان را مرور میکنیم.  

به تصرف خویش در آوردند،  را  اعظم خان و سردار عبدالرحمن  کابل  وقتی که سردار محمد 
سردار محمد افضل خان را به پادشاهی برداشتند و از پادشاهی امیر به  انگلیس های  مقیم  هند اطالع 
دادند. انگلیس ها بی درنگ حکومت امیر محمد افضل خان را به رسمیت شناخته متعاقباً نمایندۀ سیاسی 
خویش را در کابل مقیم ساختند. در حالی که امیر شیر علی خان پادشاه بر حال، در کشور وجود داشت 
و مورد قبول اهالی و مردم نیز واقع بود، امیرشیرعلی خان برای دفاع از حاکمیت خویش از قندهار به 
صوب کابل لشکر کشید اما در قالت از دست نیروهای امیر محمد اعظم خان و سردار عبدالرحمن خان 

شکست خورده و به هرات نزد پسرش یعقوب خان عقب نشینی نمود.
با مقیم شدن امیر شیر علی خان در هرات، فیض محمد خان حاکم اسبق آقچه به نامبرده تماس 
گرفته وعدۀ کمک و همکاری نمود که هر دو متحداً از طریق میمنه و مزار در سال 1867 به جانب 
کابل حرکت نمودند مگر از طرف سردار عبدالرحمن خان جلو حرکت امیر شیر علی خان در قسمت 
بازارك پنجشیر گرفته شد که در نتیجه فیض محمد خان کشته و امیر شیر علی خان به هرات عقب 
نشست. در این اثنا مریضی عاید حال امیر افضل خان گردید و درگذشت. به این ترتیب دورۀ سلطنت 

یک سالۀ او پایان یافت.
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آيا با شخصیت امیر محمد افضل خان آگا هی داريد؟

این بنا یکی از مساجد در هرات می باشد

          فعالیت در صنف: شاگردان به دو گروه تقسیم شوند و از همدیگر راجع به 
عوامل درگیری های برادران  معلومات حاصل  نموده،  آن را در صنف ارائه نمایند.

                                سوال ها
1- امیر محمد افضل خان چگونه به قدرت رسید؟

2- امیر محمد افضل خان درمدت کوتاه سلطنت به کدام مشکالت مواجه بود؟
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درس هژدهم

شخصیت امیرمحمد اعظم خان را می شناسید؟

                                               امیرمحمد اعظم خان
در درس قبلی سلطنت کوتاه محمد افضل خان را مرور کردیم. در این عنوان به سلطنت محمد اعظم خان معرفت 

حاصل میکنیم.

محمد  امیر  ولي  رسید  سلطنت  به  خان  عبدالرحمن  سردار  شمشیر  زور  به  نیز  خان  اعظم  محمد  امیر 
اعظم خان مرد خودخواه و جاه طلب بود. بعد از جلوس خواست سردار عبدالرحمن خان را از مرکز دور 
سازد. چنانچه به بهانه یی او را به صفحات شمال فرستاد تا متوجه امیر شیر علي خان در بلخ باشد. سردار 
عبدالرحمن خان با وجود آن که نمي خواست از مرکز دور شود این امر را قبول کرد و عازم آن والیت شد 
و در آنجا متوجه امیران و خوانین ايبك، تاشقرغان، سرپل، شبرغان و آقچه گردید. آنها را مطیع 

حکومت مرکزي ساخت و بعداً جانب میمنه رفت. آنجا را به محاصره گرفت.
امیر شیر علي خان از مصروفیت هاي سردار عبدالرحمن خان در صفحات شمال اطالع یافت با پسر خود 
سردار محمد یعقوب خان عزم قندهار نمود و پسر امیر محمد اعظم خان را که نایب الحکومۀ قندهار بود 
شکست داد و جانب غزني پیشروی کرد، امیر محمد اعظم خان موقعیت خود را در خطر دید، به سردار 
عبدالرحمن خان پیغام فرستاد و نامبرده از او اطاعت نموده وارد کابل شد و به اتفاق امیر محمد اعظم خان 
و  مسلح سردارعبدالرحمن خان  نیروهای  میان  شش گاو  قسمت  در  در سال 1868م  رفتند.  غزني  جانب 
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شخصیت امیرمحمد اعظم خان را می شناسید؟
امیرشیر علي خان جنگ سختي درگرفت، سپاه سردار عبدالرحمن خان شکست خورده و امیر شیر علي خان 
موفقانه وارد کابل شد. در نتیجه امیر محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و در آنجا مریض شده وفات نمود. 

سردار عبدالرحمن خان جانب بخارا متواري گردید. و حکومت روسیه از او استقبال نمود.

کوتاه  مدت  در  خان  اعظم  محمد  امیر 
دانشمنداش  وزیر  کمک  به  خود  سلطنت 
سیدجمال الدين افغان پالن هاي عمراني 
و عرفاني را روي دست گرفته بود، از جمله 
یاد  کابل  نام  به  که  افغانستان  مجله  اولین 

مي شد، انتشار داد.

                              
                                فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند از همدیگر راجع به اقدامات مهم دوره امیر محمد اعظم خان 
پرسش ها مطرح و در صنف ارائه نمایند.

                            سوال ها
1- چگونگي به قدرت رسیدن امیر محمد اعظم خان را توضیح نماید.

2- امیر محمد اعظم کدام برنامه هاي عمراني را روي دست داشت؟ بیان دارید.
   

        فعالیت خارج صنف
شاگردان در رابطه با شخصیت امیر محمد اعظم خان از بزرگان معلومات به دست آورده و در 

صنف آنرا بیان نمایند.

سید جمال الدین افغان ACKU
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درس نزدهم

آيا به سلطنت دوم امیر شیر علي خان آشنايي داريد؟

امیر شیر علی خان

در درس گذشته راجع به سلطنت امیر محمد اعظم خان معرفت حاصل کردید. در این درس به 
برنامه هاي عمراني و انکشافي امیر شیرعلي خان در دوره دوم سلطنت آشنا مي شوید.

امیر شیر علي خان در اواخر سال 1868 م ، بعد از شکست دادن امیر محمد اعظم خان و سردارعبدالرحمن 
پادشاه  امیر شیر علي خان  به تخت سلطنت جلوس کرد.  و  وارد کابل شده  خان در شش گاو، مجدداً 
روشنفکر، وطن خواه و اولین بنیان گذار تمدن جدید در افغانستان  بود. در سال 1869 م از هند برتانیوي 
بازدید به عمل آورد، عالقه اش در قسمت تخنیک پیشرفته و تمدن غربي زیادتر گردید و او را تشویق کرد 

که دست به یک سلسله اصالحات داخلي بزند و وحدت سیاسي افغانستان را رنگ و رخ تازه یی داد.

معرفي تمدن جديد
 امیر شیرعلي خان  بزرگترین موسس مدنیت و تحوالت فرهنگي و صنعتي کشور محسوب گردیده، 
هم زمان با انقالب صنعتي  اروپا، در افغانستان راه اصالحات را گشود. یکي ازپیش قدمان این نهضت سید 
جمال الدین افغان بود. پروگرام عصري شدن کشور را آغاز نمود. امیر شیر علی خان به منظور حفظ آزادي و 
استقالل کشور از تعرض بیگانه گان در حدود یکصد  هزار لشکر منظم آماده کرد و آنرا در هشت مرکز نظامي 
متمرکز ساخت. براي ساختن توپ و تفنگ کارخانه ها را تأسیس کرد. اولین مکتب عامه را که داراي شعبات 
ملکي و نظامي بود ایجاد  نمود جريدة شمس النهار را به نشر رساند، چاپ خانه ها را وارد نمود. و  با  این 
جنبش  دوره رکود فرهنگی را رفع کرد. پوسته خانه ها را تأسیس نمود، اساس شهر جدید) شیرپور فعلي( را 
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آيا به سلطنت دوم امیر شیر علي خان آشنايي داريد؟
در کابل براي  عساکر بنا نهاد. پرداخت مالیات از جنس به نقد عوض گردید، به منظور تأمین عدالت به اقدامات 
جدي دست زد و حکام ظالم و چپاول گر را از بین برد. تشکیالت اداري کشور را به طرز جدید تبدیل کرد و 
اولین کابینه افغانستان به ریاست صدراعظم وقت سید نورمحمدشاه تشکیل شد. مخالفت ها را که هنوز در 

اطراف مملکت وجود داشت از بین برد و سپس خواست انگلیس ها را به شناخت دولت خود مجبور سازد. 
        انگلیس ها شرایط دوستي خود را  با مقاصد استعماري طرح نمودند. آنها  آرزو داشتند تا نماینده گان شان در 
کابل، قندهار و هرات به صورت دائمي موجود باشد تا حرکات روس ها را از نزدیک کنترول کنند، عالوتاً مي 
خواستند امیر را مجبور کنند تا دولت انگلیس را حامي خود قبول کند، اما امیر شیر علی به این افکار غرض آلود 
آنها اهمیت نداده و در جواب انگلیس ها گفت: من در مقابل آمدن نماینده گان سیاسي و نظامي تان در خاك 

افغانستان باالي شما اعتماد ندارم که این طرح را روزي بهانه قرار داده بر مملکت من تجاوز خواهید نمود.
امیر شیر علي خان با انگلیس طبق معمول روابط عادی را نگاه داشت، ولی با نزدیک شدن روابط 
افغانستان با روسیه که بناي پیشروي را در آسیاي مرکزي داشت، اوضاع را وخیم تر ساخت. پیشروي 
روسها در آسیای میانه  خصوصاً تصرف نمودن خیوه و مرو توسط آنها، توجه انگلیس ها را به افغانستان 
بیشتر جلب نمود. و بهانۀ تجاوز دوم  انگلیس بر افغانستان گردید. آنچه زمینه سازی این تعرض را بیشتر 
قوت بخشید تعیین کردن پسر خورد سال امیر شیرعلی خان، شهزاده عبداهلل جان به صفت ولیعهد 
بغاوت آغاز کرد ولي به شورش و  متأثر ساخت،  اندازه  بي  را  یعقوب خان  این موضوع شهزاده   بود. 

 امیر شیر علي خان بغاوت را خاموش کرد. انگلیس ها از این مسئله نفع برداشته و از طرف دیگر،  بلوچستان 
را که جزء افغانستان بود بدست آوردند، که این کار نفرت امیر، را نسبت به انگلیس ها دو چند ساخت 

و به این گونه تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان آغاز گردید.

                                 فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول راجع به شخصیت سید جمال الدین در معرفي تمدن 
جدید و گروه دوم در مورد اصالحات و اقدامات عمدۀ امیر شیر علي خان مباحثه نموده و نتیجۀ 

آن را در صنف ارائه نمایند.

                                      سوال ها
1- امیر شیرعلي خان در کدام سال به قدرت رسید و جلوس آن مقارن کدام واقعۀ مهم در جهان بود؟
2- امیر شیرعلي خان به کمک کدام اشخاص براي بار اول پروگرام عصري شدن کشور را آغاز نمود؟

3- راجع به معرفي تمدن جدید و اصالحات داخلي امیر شیرعلي خان هر چه میدانید بنویسید.

                                 فعالیت خارج صنف
شاگردان از بزرگان و اولیا راجع به اثرات تمدن جدید و اقدامات شیرعلي خان معلومات حاصل 

نموده آنرا بنویسند و در صنف ارائه نمایند.
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درس بیستم

آيا در مورد تجاوز دوم انگلیس برافغانستان معلومات داريد؟

         نمایی از برخورد اهانت بار متجاوزین بر مردم کشور
درس قبلی به سلطنت دوم امیر شیر علی اختصاص داده شده بود.در بحث موجود به انگیزه های  تجاوز 

دوم انگلیس بر افغانستان آگاهی می یابیم. 

قبل از آغاز تجاوز، امیر شیر علی خان هیأتی را به سر پرستی سید نورمحمد شاه به کنفرانس پشاور  اعزام 
نمود، ولی مذاکرات طوالني صدراعظم سید نور محمد شاه در کنفرانس پشاور بجایي نرسید خود صدراعظم 
هم در جریان کنفرانس مریض شده و در پشاور وفات نمود. در این زمان روسیه یک نفر سفیري را که 
جنرال ستیالتوف نام داشت به کابل فرستاده بود. آمدن این سفیر، سیاسیون هند را سخت مشوش ساخت. 

دولت هند بریتانیوي تجاوز را براي حفاظت منافع خود یگانه راه نجات شمرده و به آن  متوصل شد. 
عساکر انگلیس با تجهیزات کامل به تاریخ )20 نوامبر 1878م( از راه دره خیبر، کرم و بوالن بر سر حدات 
 افغانستان تجاوز کردند، امیر شیر علي خان در کمال سراسیمه گي کابل را ترك کرد، با امید امداد روس ها به 
مزار شریف رفت. در آنجا به عمر پنجاه و هشت سالگي در اثر مریضی در سال 1879 م  جهان را وداع گفت. 
بعد از مرگ نامبرده، مردم و کشور در یک خالي سیاسي قرار گرفتند. انگلیس ها و دشمنان وطن به پیشروي 
پرداختند. در چنین شرایطی  برخي از سرداران شهزاده یعقوب خان را بعد از هشت سال حبس از زندان رها 

کردند و به پادشاهي برگزیدند.
پادشاهي امیر محمد يعقوب خان

امیر محمد یعقوب خان موقعی به پادشاهي رسید که لشکر انگلیس ها با قوای مجهز، افغانستان را تسخیر 
کرده بود. انگلیس ها نامبرده را به گندمك برد، معاهده ننگین گندمک را در 26 مي سال 1879م بر وی 

تحمیل نمودند.
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آيا در مورد تجاوز دوم انگلیس برافغانستان معلومات داريد؟
معاهده گندمک در شرایطی امضاء شد که در تمام کشور هرج و مرج شدیدي وجود داشت و امیر محمد 
 یعقوب خان نیز در شهر کابل در پناه دیگران مي زیست. او به حیث پادشاه در تمام مملکت شناخته نشده بود. 
بنابر آن معاهده اهمیت حقوقي نداشت. به موجب آن معاهده خیبر، کرم، پیشین و سیالکوت از افغانستان 
جدا شده و جزء هند بریتانوی گردید. استقالل سیاسي افغانستان هم در معرض خطر واقع گردید و یک نفر 
انگلیسی به نام سرلويس کیوناري که در امضاء معاهده گندمک از طرف انگلیس نماینده گي داشت، به 
حیث سفیر انگلیس در کابل مقرر شد و نمایندگان دیگرانگلیس در شهرهاي مهم افغانستان اقامت اختیار 

نمودند.
مردم افغانستان با مالحظۀ این وضع بر ضد متجاوزین قیام نمودند، به خانه کیوناري هجوم بردند، او را به قتل 
رسانیدند. بدین ترتیب یکبار دیگر فتنۀ استعمارگران راجع به تصرف افغانستان ناکام شد. سران مجاهدین چون 
محمد جان خان وردگ، مال مشك عالم، صاحب جان تره کي، سردار محمد ايوب خان، 
محمد عثمان خان صافي و غیره در مناطق مختلف علیه متجاوزین حمله نمودند، یکي از این جنگ هاي 
فیصله کن که لشگر انگلیس ها را سخت پریشان کرد، جنگ میوند بود. در این جنگ قواي افغاني تحت 
قیادت سردار محمد ايوب خان پسر امیر شیرعلي خان بود. جنگ شدیدي که در میدان میوند به وقوع 

پیوست به تاریخ 27 جوالي سال 1880م به فتح مبارزین و شکست شدید انگلیس ها خاتمه یافت.
در این جنگ مشهور که حکومت انگلیس را در هند به لرزه درآورد، زنان افغاني نیز شرکت کرده بودند 
و داستان ماللي، دوشیزه جواني که در میدان جنگ میوند بیرق سپاه ملي را در عوض علمبردار کشته شده به 

شانه مي کشید، این دو بیتی او  جوانان افغان را در میدان نبرد به جوش و خروش آورد.
كه په ميوندكې شهيد نه شوې                         خدايږو الليه بې ننگۍ ته دې ساتينه

در قیام مردم کابل قواي انگلیس در منطقۀ شیرپور به محاصرۀ مبارزین در آمدند تا اینکه سردار عبدالرحمن 
خان به چاريکار رسید و انگلیس ها که خود را در حالت دشوار دیدند ناچار از او استقبال نمودند و امیر 
مذکور اعالن پادشاهي نمود. باالخره جنرال رابرتس کابل را تخلیه و امیر عبدالرحمن خان بر تخت کابل 

تکیه زد.

                                فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول راجع به علل تجاوز انگلیس بر افغانستان و گروه دوم 

در مورد نتایج جنگ میوند مباحثه نموده و ثمرۀ فعالیت خویش را در صنف ارائه نمایند.

                                سوال ها
1- انگلیس ها چه چیز را بهانه قرار داده بار دوم باالي افغانستان تجاوز نمودند؟

2- معاهدۀ گندمک  در کدام سال امضاء شد و کدام مناطق را از پیکر افغانستان جدا ساخت؟
3- در رابطه به جنگ میوند مختصر معلومات دهید.

                                 فعالیت خارج صنف
شاگردان از اولیا و بزرگان راجع به معاهدۀ گندمک معلومات حاصل و در صنف ارائه نمایند.
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فصل سوم

رويدادهای تاريخی افغانستان طی سالهای 1880 _1973 میالدی
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اهداف فصل سوم

آشنايی شاگردان با تحکیم قدرت مرکزی در افغانستان؛

آشنايی شاگردان با خصوصیات برنامه های جنبش مشروطیت؛

آشنايی شاگردان با استرداد استقالل؛

آشنايی شاگردان با برنامه های دهۀ دموکراسی.
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درس بیست و یکم

نقش امیر عبدالرحمن خان  درتحکیم قدرت مرکزی چگونه بود؟ 

در درس گذشته در مورد سلطنت محمد یعقوب خان و عقد معاهدۀ گندمک روشنی انداخته شد. در 
بحث کنونی پادشاهی امیر عبدالرحمن خان را مرور می نماییم.

در سال 1880 میالدی که روزهای شکست نهایی انگلیس ها در افغانستان بود، انگلیس مجبور به 
ارسال نامه ها به امیر عبدالرحمن خان گردید. و سلطنت امیر عبدالرحمن خان از جانب دولت انگلیس 
به رسمیت شناخته شد. افغانستان هم  هیأتی را به ادامۀ این روابط توظیف نمود . در یکی از اظهارات 
هیأت افغانی چنین گفته شده بود که:  ملت افغان نیز قباًل امیر عبدالرحمن خان را به پادشاهي برگزیده 

بودند. از اینکه دولت انگلیس این سلطنت را به رسمیت مي شناسد، تشکر.
امیر عبدالرحمن خان موقعی اعالن سلطنت کرد که تجاوزات انگلیس ها به افغانستان مصائب فراوان وارد 
آورده بود. کابل ارزش پایتخت بودن را از دست داده بود. تشکیالت اداري در کشور ازهم پاشیده بود. 

روابط اداری و سیاسی میان مرکز و اطراف وجود نداشت . سیستم اردو و نیروهای 
امنیتی در کشور از میان رفته بود. اقتصاد و خزاین دولتي تهی بود. به نسبت جنگ 
باانگلیس ها امور زراعتي و صنعتی در کشور متالشی شده بود. در این چنین حاالت 

و شرایط امیرعبدالرحمن خان خود را به انجام دو وظیفه مکلف مي پنداشت:
     اول تشکیل دولت متمرکز و دوم  اصالحات اجتماعي. امیر عبدالرحمن 
خان در عملي شدن این دو هدف از هیچ عملی مؤثر رو نگشتاند. احیاء و ساختار 
ادارات دولتي را خود نظارت مي نمود. ادارات غیر ضروري را که موجب تورم 
تشکیالتي شده بود ملغا نمود. کارمندان دولتي را مسؤول وظایف محوله  می 
پنداشت. مأمورین باید از هر گونه خطا اجتناب مي نمودند. حکام دولت مقید به 
امیر عبدالرحمن خاناوامر شخص امیر بودند، که در حقیقت شکل  قانون را داشت. همه مقاومتهای 
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جمعی و انفرادی را در گوشه وکنار کشور قهراً  از میان برداشت. هیچ مالیمت  را در برابر تعمیم  وتطبیق 
اوامر و احکام دولت مرکزی نمی پذیرفت .

افغانستان نیاز جدی به تشکیالت نظامي داشت . مساعي امیر عبدالرحمن خان به تقویت اردو معطوف 
بود. اردو و قواي منظم کشور  را بیشتر از نود  هزار تن  منسجم ساخت.  به وسیلۀ  این اردو زمینۀ  دولت 
متمرکز  را  ایجاد و امنیت سراسري در کشور را تأمین کرد. نهادهاي جاسوسي یکي از ارگان های بس 

عمده در نیروهای امنیتی به حساب مي رفت، امیر شخصاً این دستگاه را مراقبت و اداره مي نمود.
از  پول داشت. یکی  به  نیاز  تعمیم قدرت دولتی  و  نظامي  اهداف  منظور  به  امیر عبدالرحمن خان   
به گونه هاي مستقیم و  افزایش مالیات بود. مالیات را ازدیاد بخشید و  راه های تمویل این مصارف،  

غیرمستقیم حصول مي گردید.
از کارهای عمده امیر عبدالرحمن خان یکی هم  تبدیل نام کافرستان به نورستان بود ، برای اولین 
بار در سال 1891 م دین مبین اسالم در نورستان شایع گردید . غالم حیدر خان چرخي، که سمت 
والي ننگرهار را داشت به مردم ابالغ کرد که هدف دولت، احداث راه از نورستان تا بدخشان مي باشد. 
هم گام با  ابالغ این خبر تبلیغات برای پخش  دین مبارك اسالم آغاز گردید.  تمام فعالیت هاي  مربوط 

به تبدیل شدن  کافرستان به نورستان طي مدت هشت ماه انجام یافت.
 امیر عبدالرحمن خان در مناسبات با ممالک اروپایي به دولت تزاري اعتماد نداشت . در روابط 
سیاسي با کشور ایران موقف بیطرفي خویش را حفظ کرد. در سال 1888 م حین عالمه گذاري سرحدي، 
انگلیس ها از کشور ایران جانبداری کردند و با حکمیت غیر عادالنه بدبیني را ایجاد کردند که همین 
امر باعث انجماد روابط میان ایران و افغانستان گردید. یکی از جدی ترین تخطی در سیاست خارجی 
آن دوره تعیین خط سرحد شرقی و جنوبی توسط انگلیس ها بود. یکی از وقایع نامیمون این دوره، تعیین 

خط مرزی به نام خط ديورند در قسمت های جنوبی و شرقی افغانستان بود.
تیمور دیورند از جانب انگلیس ها در سال 1893 میالدی در رأس هیأت انگلیسی برای تعیین مرز میان 

هند بریتانوی و افغانستان، توظیف گردید.
موصوف سرحد بین افغانستان و هند بریتانوی را به نفع خویش ترسیم نمود و از راه فشار های نظامی، 
اقتصادی و سیاسی بر جانب افغانستان تحمیل نمود. که هیچ گاه از جانب مردم افغانستان به حیث مرز و 

                               سرحد پذیرفته نشده است.
                                    فعالیت داخل صنف

در  دولتی  قدرت  تحکیم  مورد چگونگی  در  اول   تقسیم شوند. گروه  دو گروه  به  شاگردان   
افغانستان معلومات خویش را ارائه نمایند وگروه دوم نظریات شان را در مورد تعیین سرحدات 

افغانستان در زمان عبدالرحمن خان را در صنف ابرازکنند.
                      سوال ها 

1 – در مورد به قدرت رسیدن امیر عبدالرحمن خان چه معلوماتی دارید؟ بنویسید.
2 – امیر عبدالرحمن خان ادارۀ خویش را چگونه تنظیم نموده بود. معلومات خویش را بنویسید.

3 – در مورد خط دیورند چه معلوماتی دارید ؟ بنویسید.

                                  فعالیت خارج صنف 
شاگردان  از بزرگساالن در مورد دوران امیر عبدالرحمن خان  بپرسند و معلومات خویش را در 

صنف ارائه نمایند.
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درس بیست ودوم
در رابطه به سلطنت امیر حبیب اهلل خان چه می دانید؟

در درس قبلی به نقش امیر عبدالرحمن خان در تحکیم قدرت مرکزی و نتایج آن اطالعات حاصل 
کردید، اکنون سلطنت امیر حبیب اهلل خان را مورد مطالعه قرار می دهیم. 

امیر حبیب اهلل خان بعد از به دست گرفتن قدرت مدت هژده سال فرمان روایي نمود. در آن 
زمان افغانستان دارای سپاه نسبتاً  قوي  بود، حکومت مرکزی برهمۀ کشور حاکمیت داشت. آرامش 
و امنیت کامل برقرار بود، نظام دولتی اساس نهاده شده بود. درتشکیالت اداري دربار سه نوع منشي 
وجود داشت. که به نام هاي منشي حضور، منشي خارجه و منشي داخله نامیده مي شدند. یکي 
از ادارات به نام )دارالعدالت( وجود داشت. مسایل مـــالي تحت نظارت مستوفي الممالك اداره 

می گردید و امور نظامي را شخصاً امیر کنترول می نمود.
امیر حبیب اهلل خان در مرحله اول سلطنت به تقوای مذهبي پرداخت. حق گشت و گذار بي لزوم 
خانم ها را، در اماکن مقدس منع کرد.از رقاصه هاي زن در محلۀ خرابات تقاضا کرد که از پیشه شان 
منصرف گردند. درماه مبارك رمضان براي مردم فقیر ضیافت افطاري برگذار می نمود. موصوف در 

سال 1902 لقب ) سراج المله  والدين ( اختیار نمود. 
امیر حبیب اهلل خان بعد از به قدرت رسیدن به یک رشته اصالحات در داخل اقدام کرد. امر جلوگیري 
از خرید و فروش غالمان و کنیزان را صادرنمود. به دوسیه های زندانیان رسیده گي به عمل آمد. در وصیت 

و نصیحت موصوف خوانده مي شد که: به عوض تعذیب به مجازات شرعي و حبس اکتفا گردد. 

حبیب اهلل خان
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در رابطه به سلطنت امیر حبیب اهلل خان چه می دانید؟

امیر حبیب اهلل خان به اعمار قصرها عالقه داشت. تعدادی از ساختمان های ساخته شده درآن زمان  به 
نام موصوف یاد شده اند، که نمـونه هاي آنرا در بسا نقاط کشور به نام هاي )رباط هاي سراجیه(،)قلعه 

السراج لغمان(، )سراج العمارت ننگرهار( و )سراج االمصار در جبل السراج( می یابیم.
امیر حبیب اهلل خان در مجلس عام گفته بود: ))ترقي دولت بدون توسعۀ علم ممکن نبوده، من تصمیم 
دارم که در کشور مکاتب را ایجاد و نظریات صاحب نظران را کتباً خواستگار  شوم(( مرتبط به مسایل 
فرهنگي، بناي معارف جدید با تأسیس لیسه حبیبیه در سال 1903 م گذاشته شد که داراي درجه هاي 
ابتدائیه، رشديه و اعداديه بود. مکتب حربیه در سال 1909 م در کابل تأسیس و داراي سه صنف 
اعدادیه و سه صنف حربي بود. مضامین نظري و عملي جز نصاب شمار می شد و به وسیلۀ اتباع افغاني 

و ترکي تدریس مي گردید. 
مواد  که  شد  افتتاح  چرمگري  فابریکۀ  گردید.  توجه  نیز  صنعت  به  خان  اهلل  حبیب  امیر  زمان  در 
از  بنیاد گذاشته شد.  فابریکۀ پشمینه بافي  تهیه می نمود. در سال 1913 م  مورد احتیاج قواي مسلح را 
تولیدات آن  ضروریات پنجاه هزار پارچه دریشي عسکري برآورده گردید. شفاخانه نظامي نیز در زمان                     
امیر حبیب اهلل خان فعال شده بود که در مقایسه به شفاخانۀ ملکي کوچک تر بود. این شفاخانه تحت 

مواظبت داکتران هندي قرار داشت.
امیر حبیب اهلل خان در سال 1919 در کله گوش لغمان به شکل مرموز به قتل رسید. به تعقیب آن 
برادرش نصراهلل خان درجال ل آباد اعالن سلطنت نمود، ولی پسرش امان اهلل خان که در کابل 
بود با همکاری تعدادی از منورین وطن بر تخت شاهی در کابل حاکم شده و امور کشور را در دست 

گرفت.

                                فعالیت داخل صنف
 شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول در مورد نظام اداری دوران امیر حبیب اهلل خان 

معلومات دهند و گروه دوم در مورد صنعت آن زمان معلومات خویش را بنویسند.

                                سوال ها
1 – در مورد ساختار نظام دولتی دوران امیر حبیب اهلل خان چه معلومات دارید؟ بنویسید.

2 – سخنان امیر حبیب اهلل خان را درمورد ترقی کشور بنویسید. 
3 – درمورد  صنایع  در زمان امیر حبیب اهلل خان چه معلوماتی دارید؟بنویسید.

                                فعالیت خارج صنف
شاگردان تصاویر عمارت های ساخته شدۀ زمان امیر حبیب اهلل خان را جمع آوری نموده به صنف بیاورند.  
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درس بیست و سوم

مردم افغانستان چگونه استقالل خويش را از انگلیس ها به دست آوردند؟ 

جزئیات سلطنت امیر حبیب اهلل خان و قتل مرموز او در کله گوش لغمان در درس گذشته مورد مطالعه قرار 
گرفت.در این درس پیروزی های مردم افغانستان را در راه حصول استقالل افغانستان مورد بحث قرار میدهیم. 

شاه امان اهلل با جلب حمایت مردم توفیق یافت که در 1919 میالدی مصادف به سال 1298 هـ .ش 
سلطنت خویش را اعالن نماید. امان اهلل خان مردم افغانستان را به وسیلۀ اعالمیه ها از به قدرت رسیدن 
خویش آگاه ساخت که در بخشی از این اعالمیه آمده بود که: ))وقتي که ملت بزرگ تاج شاهي بر من 
اعطاء کرد عهد بستم که بایستی دولت افغانستان مانند سایر قدرت ها در داخل و خارج آزاد و مستقل 
باشد؛ باشنده گان این سرزمین از هرگونه تجاوز محفوظ و مقید به قانون باشند. کشور و مردم ما جایگاه 
خویش را در میان مردم جهان باز یابد. ای قوم باتمیز! در حفظ دین، دولت و ملت خود بیدار و در 

حراست از کشور هوشیار باشید.((
امیر امان اهلل خان به سال 1919 م با ارائه شعارهای تأمین عدالت از حمایت مردم برخوردار گردید. 
در مدت ده شبانه روز همۀ والیات بیعت شان را ابراز داشتند. نعره هاي آزادي خواهی همۀ افغانستان را 

فرا گرفت.
انگلیسی، قوت های شانرا  نیروهای  احتمالی حمالت  از خطرات  منظور جلوگیری  به  امانی  ادارۀ 
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مردم افغانستان چگونه استقالل خويش را از انگلیس ها به دست آوردند؟ 
بود  نیاز  اداره در کشور چنانچه  و  با وجود آنکه مرکز عالي سوق  مناطق سرحدی جابجا کردند.  در 
وجود نداشت و نیرو هاي استعماری برتری های مالی و تخنیکی نیز داشتند. به مسایل مربوط به جنگ، 

برخوردشان نابرابر بود.
     مردم کشور در راه حصول استقالل در جبهات سه گانه تحت رهبری سردار عبدالقدوس خان 
سپه ساالر سردار محمد  و  ننگرهار  جنرال صالح محمد خان در  قندهار،  الدوله در  اعتماد 
بر ضد  مردم که سیل آسا  فشار های  و  نتیجۀ جنگ های شدید  در  و  بسیج شده  پکتیا  در  نادرخان 
انگلیس ها هجوم بردند، انگلیس ها ناگزیر به تصدیق استرداد استقالل افغانستان گردیدند. بعد از اعالم 
متارکه علي احمد خان وزیر داخله افغانستان در سال 1919-م  عازم هند گردید. در راولپندي با 
رئیس هیأت انگلیس به نام هملتن گرانت مذاکرات را آغاز و معاهده را امضاء نمود که به موجب آن 
استقالل کامل کشور از طرف انگلیس ها به رسمیت شناخته شد، شاه امان اهلل خان همزمان با به قدرت 
مرحلۀ اول آن سال هاي  این اصالحات دو مرحله را دربر گرفت.  به اصالحات دست زد.  رسیدن 

1919-1924- م و مرحلۀ دوم اصالحات مربوط سال 1928- م بود.

                                     فعالیت داخل صنف
 شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول در مورد عوامل داخلی و خارجی استقالل بحث 

نمایند و گروه دوم دربارۀ برنامه های داخلی وخارجی امان اهلل روشنی اندازند. 

                                سوال ها
1- چگونگی به قدرت رسیدن شاه امان اهلل خان را واضح سازید.

2- جزئیات متن اعالمیه امان اهلل خان از چه قرار بود؟ بنویسید.
3- اصالحات در سلطنت امیر امان اهلل خان طي چند مرحلۀ عملی گردید؟

                                فعالیت خارج صنف
شاگردان از والدین خویش درمورد استقالل کشور معلومات جمع آوری نموده و در صنف 

نمایند. ارائه 
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درس بیست و چهارم
دست آوردهای مسافرت های امان اهلل خان از چه قرار بود؟

در درس گذشته معلومات مربوط به پیروزي های مردم کشور در برابر استعمار انگلیس ارائه شد، که 
نتایج آن استقالل بود، مطالعه نمودید. در این بحث دست آوردهای مسافرت های امان اهلل را مورد 

بررسي قرارمي دهیم. 

سفرهاي امان اهلل خان به ممالک جهان مدت هشت ماه را در برگرفت. در آن هنگام 38 سال عمر 
داشت. از طریق کندهار و چمن به هند بريتانوي رفته و در آنجا به گرمي استقبال شد. بیانات امیر 
امان اهلل خان برای مردم آنسوی مرز ماهیت ضد استعماري داشت و مردم را به وحدت و دوستي فرا 
خواند. امیر امان اهلل به استقالل چنین مي اندیشید که: ))آزادي هدیه داده نمي شود، باید آنرا حصول 

کرد.(( 
امان اهلل خان به مصر نیز سفر نمود و شهریان قاهره از موصوف پذیرایي کردند. از نهادهاي علمي، 
ایتالیوي  ايتالیا رسید و از تمرینات هوابازان  به  تاریخي و جاده هاي مصر دیدار کرد از کشور مصر 
دیدار نمود. امیر امان اهلل خان در فرانسه با باستان شناسان و انجمن شرق شناسان نیز دیدار داشت و به 
امضاء موافقت نامۀ فرهنگي نیز توفیق یـافت، بعداً به آلمان رفت و صاحبان صنایع آلمان از امان اهلل 
خان استقبال کردند. دهمین سال استرداد استقالل کشور را در آلمان تجلیل نمود و در حین اقامت در 
آلمان، امان اهلل خان شش میلیون مارك قرضه دریافت نمود که این مبلغ را به خرید فابریکه، آالت 

تخنیکي و جنگ افزارها اختصاص داد.
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دست آوردهای مسافرت های امان اهلل خان از چه قرار بود؟
انگلیس ها نیز امان اهلل خان را استقبال نمودند. امان اهلل خان از کانون هاي علمي انگلیس دیدار نمود 
و به موصوف القاب علمي داکترای افتخاري حقوق اعطا شد. بعداً به مسکو پایتخت شوروی رفت و از 

مراکز تربیت نظامي و صنعتي آن کشور نیز بازدید کرد.
 امان اهلل خان در ترکیه از طرف مصطفي کمال اتا ترك به عنوان ))پیشواي آزادي مـلل 
شـرق(( خوانده شد. سفر شاه امان اهلل خان به کشور ايران باعث تقویت دوستي میان دو کشور شده 
امان اهلل خان حین مراجعت به افغانستان اعالم نموده بود که کشور ما ثروت هاي گرانبها دارد آنچه که 

ندارد علم و دانش است، ضرور است آنرا فرا گیرد.
پیامد هاي سفر به کشورهاي جهان را می توان گسترش روابط با ممالک، ارتقاء قابلیت دفاعي در 
امر خریداري اسلحۀ عصري، ایجاد زمینه هاي مساعد براي رشد صنایع و بهره برداري از تکنالوژي و 

افزایش اعتبار جهاني بر شمرد.
امان اهلل خان بعد از برگشت به کشور به اصالحات ادامه داد، ولی این اصالحات بامنافع یک تعداد از 
حلقات داخلی و خارجی سازگار نبود. از همین جهت برضد آن در گوشه وکنار کشور به تحریکات و 
تبلیغات علیۀ اصالحات مفید آن مرحله دست زدند. و در نتیجه صفحۀ جدیدهرج و مرج و عقب گرایی 

بر سرنوشت کشور مسلط شد.  

                                فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول در مورد عوامل پیروزی استقالل و گروه دوم برنامه 

های اصالحی امان اهلل خان را برجسته سازند.

                                سوال ها
1- محتواي سخنراني امان اهلل خان در هند بریتانوي از چه قرار بود؟ بنویسید.

2- موافقت نامۀ فرهنگي در فرانسه به وسیلۀ کدام شخصیت عقد شد؟بنویسید.
3- به شاه امان اهلل خان، کدام یک از رهبران جهان، لقب پیشواي آزادي ملل شرق را اعطا کرد؟ 

بنویسید.

                                فعالیت خارج صنف
شاگردان از کالن ساالن خویش مسایل مربوط به رویدادهای فرهنگی امان ا هلل خان  را جویا شده 

و معلومات شان را در صنف ارائه نمایند.
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درس بیست و پنجم 
چگونه حبیب اهلل کلکانی به قدرت رسید؟

در درس قبلی استقبال رهبران ممالک جهان را در سفرهای شاه امان اهلل خان مورد مطالعه قرارداده در 
این عنوان چگونگی به قدرت رسیدن حبیب اهلل کلکانی را روشن می سازیم.

مؤرخان، اکثر مخالفت ها را ناشي از عقب مانی جامعه، پایین بودن سطح آگاهی سیاسی و فرهنگی 
رفع  دینی،  علمای  استخدام  بر  ایجاد محدودیت  اقتصادی که  و  اجتماعی  دوام اصالحات  دانند.  می 

حجاب نیز، تغییر لباس و غیره را در بر داشت اسباب مخالفت را فراهم آورد. 
متنفذین مخالف  با  استعماري  بود، وابسته گان  با حلقات معین  لويه جرگه در ضدیت  تصاویب 
بهره برداري کردند.  به سود خویش  از حرکت های مخالف  و  به کار شده  اصالحات مشترکاً دست 
نارضایتی بعضی از مناطق کشور را فراگرفت. ضمن آنکه پراکنده بود ماهیت نظامي آن نیز اهداف 

روشني نداشت، ولی یک بار دیگر نیروهای استعماري از آنها، سود جستند.
حبیب اهلل کلکاني مشهور به بچۀ سقاو از طرف یکعده مردم مورد حمایت قرار گرفت و با وی 
لقب )خادم دين رسول اهلل( بخشید. آنهایی که در مخالفت با اصالحات امانی قرار داشتند از وی 

حمایت نمودند. 
حبیب اهلل کلکاني درسال  1929 م )1307 هـ . ش( وارد شهر کابل گردید و به هدف مشروعیت 
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چگونه حبیب اهلل کلکانی به قدرت رسید؟
بخشیدن حکومت خود، اعالمیه یی را پخش نمود که مخالف اصالحات دورۀ امانی بود. خصوصیات آن 
مرحله در برگیرنده اخالل امنیت، چور و چپاول اموال دولتی و رکود تجارت بود. هرج و مرج در کشور 
مدت 9 ماه ادامه یافت و کشور را به خطر جدي روبرو نمود تا سرانجام اغتشاش حبیب اهلل کلکاني به 

ناکامي انجامید و زمینه براي سلطنت سردار محمد نادر خان هموار گردید.

                                فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول در مورد آغاز تحریکات صحبت نمایند و گروه 

دوم در مورد این بغاوت ها به نفع کدام حلقات انجامید، ابراز نظرنمایند.

                                سوال ها
1- مصوبات لویه جرگه و برخورد نماینده گان به این موضوع از چه قرار بود؟

2 - قیام های این مرحله به سود کدام نیروها انجامید؟

                                فعالیت خارج صنف
معین  حلقات  نقش  و  کلکانی  اهلل  موردحبیب  در  خویش  والدین  و  دین  علمای  از  شاگردان 

اجتماعی معلومات کسب نموده در صنف ارائه کنند.
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درس بیست و ششم
آيا می دانید محمد نادر شاه چگونه به سلطنت رسید؟

محمد نادر شاه          
بررسي  به  به قدرت رسیدن حبیب اهلل کلکاني گردید؛  قبلي عوامل مختلفی را که موجب  در درس 

گرفتیم. در بحث حاضر چگونگي به قدرت رسیدن محمد نادر شاه را مورد مطالعه قرار مي دهیم. 

محمد نادر شاه در زمان شاه امان اهلل به حیث سپه ساالر ایفای وظیفه می نمود. درجنگ استرداد 
استقالل افغانستان نقش ادارۀ جبهۀ جنوب را بر عهده داشت، که  ضربات قاطع را بر نیروهای انگلیس 
وارد آورد. بعد از همین پیروزی در میان افغان ها مشهور شد. با سقوط دولت امانی هرج و مرج بر 
اوضاع کشورحاکم گشت. در این هنگام محمد نادر خان که قبل از آن در پکتیا نام نیک کسب کرده 

بود ، مردم را برای حصول قدرت تحت نام شاه امان اهلل به دور خود جمع نمود.
 سردار محمدنادر خان، پکتیا را به مرکز فعالیت هاي سیاسي و نظامي مبدل کرد. دوازده هزار تن 
از قبایل و اقوام مختلف را متحد ساخت و در سال 1929 میالدي به سوی کابل حرکت کرد وکابل را 
نجات داد محمد نادر  خان از همان آغاز، سیاست دلجویي متنفذین محـلي را روی دست گرفت. هدف 
از این همدردی ها جلوگیری از مخالفت های متنفذین بود که در جریان هرج ومرج  نه ماهه در کشور 

به قدرت های محلی نایل آمده بودند.
محمد نادر خان امور اداری کشور را با برادران خویش تقسیم نمود و سردار محمد هاشم خان 
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نامبرده یک رشته تحوالت تدریجي عملي شد.  تعیین کرد. در دورۀ صدارت  به حیث صدراعظم  را 
خصوصیت عمدۀ این مرحله را تمرکز قدرت سیاسی در خانواده، تشکیل مي داد. در جریان سلطنت 
اقتدار دولت  بهبود گذاشت و  به  امنیتی کشور رو  نادر شاه که چهار سال را دربرگرفت وضع  محمد 
بار دیگر  اداری- دولتی کشور  تشکیل  یافت. در  تدریجی وسعت  به شکل  اطراف کشور  به  مرکزی 
بودند جلب  نا ساز گار  با شرایط موجود  امانی که  تالش صورت گرفت حمایت هواخواهان نهضت 
گردید. اصالحات ادامه یافت، ولی بسیار آهسته سیر می نمود. محمد نادر خان در سال 1933 میالدی 
در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیلۀ یک تن ازمتعلمان لیسۀ نجات به نام عبدالخالق به قتل 

رسید. 

                                فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول درموردکارهای محمد نادر خان قبل از به قدرت رسیدن 

معلومات ارائه نمایند و گروه دوم در مورد خصوصیات عمدۀ آن دوره معلومات دهند. 
                          

                                سوال ها
1- محمد نادر شاه در جنگ استرداد استقالل چه نقشی داشت؟ بنویسید.  

2- چرا محمد نادر شاه به دلجویي متنفذین دست زد؟
3- محمد نادر شاه چگونه به قتل رسید؟ بنویسید.

                                فعالیت خارج صنف
شاگردان از بزرگ ساالن در مورد خانوادۀ محمد نادرشاه معلومات به دست آورند و در صنف 

ارائه کنند.
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درس بیست وهفتم
آيا می دانید که محمد ظاهر شاه چهل سال سلطنت کرد؟

محمدظاهرشاه          
در بحث قبلي چگونگي به قدرت رسیدن وحاکمیت  محمد نادر شاه را مورد مطالعه قرار دادیم. در درس کنونی 

دوام سلطنت محمد ظاهر شاه را مورد تحلیل قرار مي دهیم. 
بعد از مرگ محمد نادرشاه پسرش محمد ظاهر که بیشتر از نزده سال عمر نداشت؛ به عنوان پادشاه افغانستان 

اعالن گردید. در آغازسلطنت زمام امور به طور عمده دردست محمد هاشم خان و برادرانش بود.   

دوران صدارت سردار محمد هاشم خان
 سردار محمد هاشم خان در پادشاهی محمد نادر خان به حیث صدر اعظم مقرر و این سمت را بعد از مرگ 
و  باردیگر اصالح  را  ملکی  تشکیالت  و  نمود  اداره سعی  تجدید  برای  داشت. موصوف  اختیار  نیزدر  نامبرده 
ساختار اداری کشور را به نایب الحکمه گی ها و حکومت های اعلی تقسیم کرد. اشخاص مورد اعتماد خویش 

را در ادارات و والیات مقرر نمود.
در دوران او توجه به معارف افغانستان صورت گرفت با وصف آنکه از لحاظ کمی و کیفی چشم گیر نبود، 
با آن هم از ایجاد فاکولته هاي طب، حقوق و ادبیات در چوکات وزارت معارف آن زمان و افتتاح تعدادی 

دیگری از مکاتب می توان یادکرد. 
در دوران  صدارت محمد هاشم خان وضع اقتصادی کشور بهبود  نیافت، مردم در  وضعیت نابسامانی به  سر 
می بردند. نود فیصد نفوس کشور را دهقانان تشکیل میداد که مصروف تولیدات زراعتی ومالداری بودندو ابزار 

کارشان همان وسایل ابتدایی تولید بود. 
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دوران صدارت سردار شاه محمود خان آيا می دانید که محمد ظاهر شاه چهل سال سلطنت کرد؟
در پایان جنگ جهاني دوم حکومت سردار محمدهاشم خان جاي خود 
را به حکومت شاه محمود خان خالي کرد.  نامبرده به نام پدر دموکراسي 
مسیر  داخلي  سیاسي  و  اقتصادي  اجتماعي،  تحوالت  آن  بر  بنا  یافت.  شهرت 

سیاست خارجي را نیز متحول ساخت.
حکومت سردار شاه محمودخان به طرح و توسعۀ مناسبات با ممـالک جهان 
زد.  دست  دیگر  ممالک  و  مصر  هند،  آمـريکا،  متحدة  اياالت  جمله  از 
درهمین موقع نماینده گي ملل متحد در افغانستان زیر نام ))ادارة ارتباط امداد 
تخنیکي ملل متحد(( ایجاد شد، و زمینه براي طرح پالن هاي کارشناسان ملل 

متحد روي دست گرفته شد.
در صدارت شاه محمود فعالیت های سیاسی برای انتخابات آزاد، آزادي مطبوعات، 

ایجاد انجمن ها، سازمان ها و احزاب سیاسي آغاز گردید. در سال 1949 میالدي انتخابات به راه افتاد. در نتیجۀ این 
انتخابات یک عده از شخصیت های سیاسی کشور از جانب مردم به حیث نماینده گان به پارلمان راه یافتند. 

در این مرحله پارلمان به عملکرد حکومت نظارت داشت . تأمین حقوق و آزادي هاي مردم، تدوین قوانین 
جدید از  مطالبات وکال  شمرده مي شد. در بعضی از ادارات به منظور پیشبرد امور، اصولنامه ها به وجود آمد. به 
طور نمونه می توان از اصولنامۀ مؤسسات صنعتي براي کار و کارگر یاد کرد که به ابتکار عبدالمجید زابلي 

طرح ریزی شده و به اجرا گذاشته  شد. 
دوران صدارت محمد داوود خان 

سردار محمد داوود، از شخصیت های تحصیل کرده در امور اداری استفاده 
کرد. در حکومت افغانستان، بعد از برگزاري لويه جرگه 1955 میالدي  مطابق 
دوره   این  در  کرد.  تضعیف  را  کار  محافظه  حلقات  نقش  شمسي   1334 سال 
در  داودخان  محمد  نمود.  کمایی  را  معین  جایگاه  آزاد  ملل  قطار  در  افغانستان 
زمان صدارت خویش جنبش عدم انسالك را حمایت و افغانستان به عنوان یکی 

از اعضای کشور های جنبش عدم انسالك شناخته شد.
عبدالناصر،  جمال  مانند  افغانستان  صدراعظم  صفت  به  داوودخان  محمد   
نهضت  آن  در  خاصی  جایگاه  از  سکارنو  عبدالرحیم  و  نهرو  لعل  جواهر 
برخوردار بود. در این دوره موقف افغانستان در سازمان ملل متحد نیز ارتقا یافت. 

اثر  پالیسی  دولت پاکستان و تعقیب  از فعالیت ها در سیاست خارجی آن زمان حمایت منورین در مقابل  یکی 
گذار بر حل مسألۀ تاریخی ديورند بود. یکی از کارهای مؤثر در این دوره  طرح و تطبیق پالن هاي پنج ساله اول 
و دوم بود. انکشاف اقتصادي در  صدارت محمد داوودخان طرح و مورد تطبیق قرار داده شد. تعدادی از شاهراه ها 
اعمار گردید و میدان ها و خطوط هوایي نیز  افزایش یافت. از لحاظ فرهنگی واجتماعی هم تحوالتی به وجود آمد. 

مشارکت زنان در حیات اجتماعي معمول شد، که اثر بس بزرگی بر امور تولیدی و اجتماعی برجا گذاشت.

صدراعظم شاه محمود خان

صدراعظم محمد داوود
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با کشورهاي جهان کوشید. در سال 1340  شمسی  افغانستان  به گسترش روابط تجاري  محمد داوودخان 
هم زمان با برگزاري جشن استرداد استقالل کشور نمایشگاهي در کابل ایجاد شد که در آن کاال هاي تولیدي و 

تجاري چهل کشور جهان در معرض نمایش قرار گرفت. 
دوران صدارت دکتر محمد يوسف

بعد از تصویب قانون اساسی کشور در سال 1343 شمسی مطابق سال 1965-م شرایط برای نامزد شدن وزیر 
معادن وصنایع قبلی دکتر محمد يوسف به پست صدارت مساعد گردید و حکومت مطابق قانون اساسی از 

خانوادۀ سلطنتی مجزا شد.
از لحاظ اجتماعی و سیاسی تحوالت عمیق در کشور رونما گردید، مطابق قانون اساسی  زمینۀ آزادی بیان 
فراهم گردید. قانون احزاب سیاسی اعالن، ولی عملی نبود. با این همه یک تعداد احزاب دارای اندیشه های راست 
وچپ به شکل آشکار و پنهان به فعالیت پرداختند. در این حرکت های سیاسی  مکاتب شهر کابل و والیات و 
می  فرهنگی  و  اجتماعی  عمدۀ  مسایل  به  مباحثات خویش  در  ملی  داشتند. شورای  عمده  نقش  کابل  پوهنتون 
پرداخت، قوانینی را با نظرداشت منافع ملی و حاالت بین المللی مطرح وتصویب می نمودند. کار از دوازده ساعت 

در روز به هشت ساعت کاهش یافت. به حقوق زنان توجه شد و حق کار برای اتباع  کشور تسجیل گردید.
برنامۀ  یک  هر  که  شدند،  کار  روی  یکی پی دیگری  حکومت ها  یوسف  دوکتور  صدارت   پایان   در 
دوکتور  اعتمادي،  احمد  نور  وال،  میوند  هاشم  محمد  دوران  نمودند.در  می  تعقیب  را  خاصی 
عبدالظاهر و محمد موسي شفیق پروژه های عمرانی، انکشافی و فرهنگی اجتماعی عملی گردید. درماه 
سرطان  سال 1352 مطابق جوالی 1973- م طی کودتای سفید، سلطنت شاهی در کشور سقوط نمود و عوض 

آن اولین نظام جمهوری در افغانستان تحت ادارۀ مستقیم محمد داوودخان اساس گذاشته شد.

  فعالیت داخل صنف
ارائه  به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول ده سال اخیرسلطنت ظاهر شاه را برجسته ساخته،   شاگردان 

نمایند.گروه دوم برنامه های حکومت های دور اول سلطنت را شرح دهند.

 سوال ها 
1 – محمد ظاهر چگونه به سلطنت رسید؟

2 – چرا سردار محمد هاشم خان به اصالح تشکیالت ملکی دست زد؟
3 – به شاه محمود خان در دوران صدراتش چه لقب داده شد؟

4- شخصیت های که در نهضت عدم انسالك نقش برازندۀ داشتند نام ببرید؟
  

 فعالیت خارج صنف
 شاگردان از بزرگان خویش در مورد دوران دموکراسی دکتر محمد یوسف بپرسند و معلومات خویش 

را در صنف ارائه نمایند.
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فصل چهارم

تاریخ معاصر کشورهای همجوار افغانستان.

اهداف فصل چهارم

آشنایی شاگردان با موقعیت کشور های همجوار؛
آشنایی شاگردان با ارزش های فرهنگی کشور های همجوار؛

آشنایی شاگردان با تغییرات و تحوالت سیاسی معاصر در کشور های همجوار.
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درس بیست وهشتم
درمورد چین يا پرنفوس ترين کشور جهان چه معلوماتی داريد؟

باستان، قرون  با تاریخ این کشور در عصر  قباًل  طوري که می دانید یکی از کشورهای همجوار ما چین است. 
وسطی و جدیده آشناشدید. در این درس به معرفی تاریخ معاصر آن می پردازیم .

چنان که در نقشه می بینید، چین در نیم کره شمالی در قسمت شرقی قارة آسیا و ساحل غربی اقیانوس آرام 
واقع گردیده وسومین کشور بزرگ دنیا مي باشد.  مساحت زیادتر از نه میلیون کیلومتر مربع دارد. طول مرزهای چین 
22800 کیلومتر می باشد. نفوس چین مطابق احصائیۀ سال 2006 میالدي یک ملیارد و سه صد میلیون نفربوده  که 22 
فیصد جمعیت جهان را تشکیل مي دهد، این رقم شامل ساکنین هانگ کانگ و تايوان نمی باشد. کشور چین دارای 
56 اقلیت ملی بوده که بیش از 8 فیصد کل جمعیت را تشکیل می دهد متباقی 92 فیصد از نژاد  خان )هان( می باشد 
که طی قرون متمادی در همین سرزمین زیست نموده اند. در عصر معاصر دولت منچو تجارت با انگلیس ها را محدود 
کرده تحت نظارت قرار داد وخواهان تجدید نظر در مقررات تجارتی بودند. انگلیس ها نیز تالش کردند که از طریق 
هندوستان به گسترش تجارت با جهان بپردازند. بنابرآن تجارت انگلیس با چین متکی به همین دالیل بود و هدف 
اساسی شانرا تجارت تریاك در بر میگرفت. اینگونه روابط تجارتی دارای پیامدهای ناگوار به کشور چین شد و منتج به 

جنگ ترياك در سال 1841 تا 1860 میالدی گردید. 
است  بوده  چین  جمهور  رئیس  اولین  است،  مشهور  )مدرن(  نو  چین  پدر  نام  به  که  سن  يات  سون  داکتر 
برده  بین  از  را  منچو  رژیم  بقایای  اخرین  توانست  او  داشت.  عهده  به  را  تانگ  گومین  حزب  رهبري  و 
تقسیم  نژادی  گروه  پنج  به  کلي  طور  به  را  چین  مردم  موصوف  کند.  ایجاد  را  جمهوری  رژیم  چین  در   و 

کرده بود: 1- خان          2- منچو        3- مغولی           4- تبتی             5- خویی
            پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن )بی جینگ( مي باشد، که یکی از مراکز عصر کهن بوده و سابقه 

تاریخی آن به 3000 سال قبل باز مي گردد.
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درمورد چین يا پرنفوس ترين کشور جهان چه معلوماتی داريد؟
 این شهر حدود 1000 سال قبل بازسازی شده و هفت قرن قبل، قوبالی خان پکن را پایتخت دایمیخود قرار داد 
و تا کنون به استثنای سال 1928 – 1949 گومین تانگ پایتخت خود را به نن جینگ انتقال داد، پکن همواره مرکز 

سیاسی کشور بوده است 

مائو و انقالب 1949
در اواخر 1948 نیروهاي حزب کمونیست به سراسر شمال و شمال شرقی چین مسلط گردیدند. 
در جون 1949 پکن بدون کدام مقاومت سقوط کرد و بدست نیروهای حزب کمونست افتاد. 
از فاصله بین ماه های اپریل و نوامبر همان سال اغلب شهرهای چین بدون خون ریزی بدست 
کمونیست ها افتاد. چیانکايچك با گروه کوچک از سربازان خود به تایوان فرار نمود. بعد از 

اشغال پکن و درهم شکستن قوای چیا نکایچک حزب کمونیست به پیروزی قاطع و نهایی رسید و مائو روز اول ماه اکتوبر 
1949 در میدان صلح آسمانی پکن، تأسیس جمهوری خلق چین را اعالن نمود. در جمهوری خلق چین بر عالوه مذاهب 
کنفونسیسم، تائوئسیم و بوديسم از ادیان متعدد دیگر نیز پیروی مي گردد. اکثریت مردم معتقد به دین واحد نیستند تا 
در کشور رسمیت یافته باشد. از سال 1990 به بعد نیز تسهیالت بیشتری در رابطه با اجرای شعایر مذهبی در نظر گرفته شد. 
پیروان مذاهب اجازه یافتند مراسم مذهبی خود را بدون آنکه به سایر ادیان ضرری برساند برپا نمایند. در حال حاضر در 
چین 47 مؤسسات عالی مذهبی وجود دارد، مانند انستیتوت مطالعات بوديیزم، الهیات اسالمی، موسسه آموزشی 
کلیسا پروتستان، کاتولیك و در حدود 200000 متخصص امور مذهبی با نشریه آن فعالیت دارد. زبان چینی بر خالف 
تمام زبان ها دارای حروف الفبا نمی باشد بلکه زبان چینی نمایندۀ معنیها است. امروز زبان چینی به چندین لهجۀ کلی 
تقسیم می شود مانند پکنی، کانتونی، شانگهای، زبان ماندارين به عنوان زبان رسمی کشور شناخته شده است.  در 
جمهوری مردم چین از سال 1948 تا حال چهار بار قانون اساسی تغییر کرده و آخرین بار در سال 1999 با داشتن 4 بخش 

و 138 ماده از طرف کنگرۀ ملی خلق چین مورد تأیید قرار گرفته است. 

                                فعالیت داخل صنف 
 شاگردان به دو گروه تقسیم شوند . گروه اول راجع به موقعیت و پایتخت چین ، گروه دوم در مورد 

مذاهب و زبانهای مروج در چین معلومات خویش را در صنف ارائه نمایند.

                                سوال ها
1- چین از نگاه نفوس)جمعیت( و مساحت به سطح جهان کدام موقعیت را دارا مي باشد؟ 

2- جمهوری خلق چین دارای کدام نوع رسم الخط مي باشد؟ 
3- زبان رسمی چین کدام است؟ 

4- مذاهب معمول و مروج چین کدام ها اند؟

                                فعالیت خارج صنف 
 شاگردان راجع به تجارت وصنعت چین از بزرگان و اولیای خویش معلومات بدست آورده و در صنف 

ارائه نمایند.

مائو

ACKU



65

درس بیست ونهم

آيا با تاريخ و سرزمین پاکستان آشنايی داريد ؟

چنانکه میدانید جمهوری اسالمی پاکستان یکی از کشورهایی است که با مملکت ما مرز مشترك دارد، 
که در این درس به طور فشرده به معرفی گرفته می شود. 

پاکستان کشوري است که در جنوب آسیا موقعیت داشته، پایتخت آن شهر اسالم آباد مي باشد. 
خلیج عرب در   با  کشور سرحد آبي هزار کیلومتري  این 
ساختارنظام  لحاظ  از  پاکستان  دارد.کشور  جنوب  قسمت 
های  نام  به  ایالت  چهار  از  متشکل  و  فدرال  جمهوري 
دین  مي باشد.  پښتونخوا  و  بلوچستان  سند،  پنجاب، 
رسمي کشور، اسالم، زبان رسمي، اردو و واحد پولي آن 
روپیه پاکستاني است. از نظر جمعیت مقام هشتم را در میان 
کشورهاي جهان دارا است و نفوس آن مطابق احصائیۀ سال 

2006 بالغ بر یکصد شصت و پنج ملیون نفر میباشد.
پاکستان کشور جوان است که حدود بیش از نیم قرن 
رسید،  پایان  به  دوم  جهاني  جنگ  که  زماني  دارد.  محمد علی جناحعمر 
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آيا با تاريخ و سرزمین پاکستان آشنايی داريد ؟
محمد علي جناح براي استقالل پاکستان بیشتر فشار آورد. دولت بریتانیا با تجزیۀ شبه قاره هند به دو 

کشور هند و پاکستان موافقت نمود. 

در اگست سال 1947 میالدی هند و پاکستان، استقالل خویش را اعالن کردند. محمدعلي جناح 
از  بعد  استقالل درآورد،  از  به صورت یک حزب سیاسي کارا پس  را  مسلم لیگ  بود که  نشده  موفق 
استقالل، این تشکالت وضع بدتر پیدا کرده و از اهمیت افتاده بود. سیاستمداران تنها براي قدرت فردي 
فعالیت مي کردند. تنش ها و رقابت هاي فرقه یی جناح هاي شرقي و غربي پاکستان سرچشمه اصلی تضعیف 

دولت بود. منازعه بر سر کشمیر نیز وضع را 
وخیم تر ساخت و اوضاع اقتصادي بدتر شد.

از  یکي  خان  عبدالغفار  خان 
خشونت  عدم  )جنبش  گذاران  بنیان 
Nonviolence( و هم از جمله شخصیت 

قاره  شبه  ملي  مبارز  و  سیاسي  بزرگ  هاي 
استقالل هند  هند مي باشد که در آزادي و 
و ایستاده گي در مقابل تجاوز استعمار نقش 
مهم و ارزنده را ایفا نموده است. موصوف 
مانند سایر رهبران عصر خویش چون مهاتما 
و  بیداری  در  و محمد علی جناح  گاندی 
تشکل مردم شبه قاره به خاطر آزادی سهم 
ادا  را  تاریخی  و  ملي  داشته و رسالت  فعال 

نموده است.
 

پاچا خان ) خان عبدالغفار خان (
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جدايي پاکستان شرقي

گرداننده گان لیگ عوامي بنگال در تابستان سال 1968 میالدي همراه با 35 بنگالي دیگر  تحت رهبري   
مجیب  تقاضاي  به  بوتو  و  يحیي خان  گردید.  شرقي  پاکستان  سازي  جدا  به  متهم  الرحمن  مجیب 
 الرحمن براي خودمختاري جناح شرقي اعتراض کردند و گشایش مجلس ملي، که طبق برنامه مي بایست در 
الرحمن اعالن اعتصاب کرد و حزب لیگ  این ماجرا مجیب  افتاد. در پي  به تعویق  انجام پذیرد  مارچ 1971 
عوامي اقدام به بدست گرفتن حکومت پاکستان شرقي نمود. رئیس جمهور یحیي خان براي گفتگو با مجیب 

الرحمن وارد داکه در جناح شرقي شد.
نبود که به ساده گي تسلیم شود، او در جریان دهۀ نخست پدید آمدن  الرحمن شخصیتی  مجیب 
پاکستان شرقي  استقالل  براي  اینکه  از  بود،  کابینه  وزیر  دموکراتیک،  دو حکومت  عهد  در  پاکستان 

مبارزه مي کرد حکومت نظامي پاکستان، نامبرده را زنداني کرد.
یحیي خان گفتگوهاي را در مارچ 1971 براي بیرون رفت بن بست که مجلس با آن روبرو بود،      
نبودند  از دو طرف حاضر  الرحمن بکاهد ولی هیچ یک  در صدد برآمد که از خواسته هاي مجیب 

فرصت را از دست بدهند، گفتگوها در 25 مارچ به پایان رسید.
یحیي خان پس از ختم مذاکره فرمان زنداني کردن مجیب الرحمن را صادر نمود. مجیب الرحمن 
اعالم  بنگله ديش  بنام  را کشور مستقل  پاکستان شرقي خود  بعد  انتقال شد، روز  پاکستان غربي  به 
کرد. ارتش پاکستان براي سرکوب قیام از طریق هوا از جناح غربي وارد عمل شد، هزاران نفر بنگالي 
 کشته شدند و در حدود ده میلیون آواره به هند پناه برد. در نتیجه در سال 1973- م در ماه جوالی 
مجلس شوراي ملي پاکستان به ذوالفقار علي بوتو اجازه داد تا استقالل بنگله دیش را به رسمیت 
بشناسد و در فبروري 1974 دولت پاکستان، بنگله دیش را به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخت. 
بعد از تجزیۀ پاکستان به کشورهای پاکستان و بنگله دیش، دوکشور از هم جدا شده، سرنوشت 
دوگانه را تعقیب نمودند. جمهوری اسالمی پاکستان بعد از حکمروایی یحیی خان زمام داران چون 
بعد  آصف زرداری یکی  پرويز مشرف،  نوازشريف،  بوتو،  بینظیر  ضیأالحق،  ايوب خان، 
ایفأ  پاکستان  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  حیات  در  را  نقش خویش  و  رسیدند  قدرت  به  دیگر  از 

نمودند.

درس بیست ونهم
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خان عبدالغفار خان و مهاتما گاندی

                                 فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول درمورد آزادی پاکستان معلومات خویش را در صنف 

بگویند و گروه دوم در مورد شخصیت های آزادی خواه آن زمان  مباحثه نمایند.

                                 سوال ها
1 – پاکستان در کدام سال استقالل خویش را از بریتانیا بدست آورد؟

2 – کشور پاکستان ازچند ایالت تشکیل گردیده است؟
3 – بنگله دیش چرا از پاکستان جدا شد؟

                                فعالیت خارج صنف 
شاگردان از اولیای خویش در مورد گذشتۀ پاکستان بپرسند و معلومات خویش را در صنف 

نمایند. ارائه 
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درس سی ام
آيا با تاريخ و موقعیت جمهوري اسالمي ايران آشنايي داريد؟

قسمي که آگاهي دارید جمهوري اسالمي ایران یکي از کشورهاي همجوار ما میباشد که در غرب افغانستان 
موقعیت دارد. کشور ایران از جملۀ ممالکی است که در قارۀ آسیا قرار دارد. مساحت خاك آن 1648195 کیلومتر مربع 

بوده، نفوس آن حدود 70/000/000  نفر مي شود. دین رسمي کشور، اسالم و زبان آن فارسي مي باشد. 

ايران در عصر پهلوي
پاشیده گي اوضاع سیاسي، اجتماعي و اقتصادي ایران بعد از جنگ جهاني اول و استقرار نظام سوسیالیستي در 
روسیۀ شوروي، احتمال سرایت این گونه افکار به کشورهاي همجوار، نارضایتي مردم ایران از نا امني و نا امیدي 

محافل ملي از حکومت احمد شاه قاجار، زمینۀ کودتاي رضا خان پهلوي را فراهم ساخت.
هنگامي که رضا شاه پهلوي به کمک انگلستان بر مسند سلطنت نشست ؛ جهان در میان دو جنگ جهاني نفس 
مي کشید. رضاشاه پهلوي، برنامۀ گسترده یي را براي تنظیم امور اداري و اقتصادي کشور در دست گرفت. ایران فاقد 
نظام اداري منسجم، اردو منظم، نظام بانکي و اقتصادي مدرن بود. از نظر بین المللي نیز شرایط چندان آرام نبود. ایران 
در محاصرۀ نیروي هاي روسیه در شمال و بريتانیا در جنوب قرار گرفته بود، بریتانیا مي کوشید از ایران به عنوان راهي 

براي سلطه جویي هاي خود در هند و خاور دور بهره برداري نماید. 
رضاشاه در دورۀ پادشاهي خود با قدرت سلطنت کرد و تمام امور مملکتي را در دست خود داشت.

تدوین  نظام محاکماتي،  تجدید  منسجم،   و  منظم  اردوي  ایجاد  از:  بود  عبارت  رضاشاه   اقدامات  مهمترین 
مجموعه قوانین مدني و جزایي، تأسیس اداره ثبت و احوال نفوس، صدور کارت هاي هویت، تأسیس ادارۀ ثبت 
امالك، ساختمان راه آهن سراسري، تأمین کارخانه هاي نخ، تأسیس بانک ملي، نشر پول، ایجاد شرکت ها، اعمار 
شهرها، ایجاد پوهنتون تهران و جایگزین کردن تقویم شمسي به عوض قمري به عنوان تقویم رسمي، به عالوه او 
با استبداد سلطنت کرد. در مدت سلطنتش بسیاری از آزادی خواهان به زندان فرستاده شده یا اعدام شدند. حجاب 
زنان ممنوع شد و مالها در فشار و اذیت قرار  گرفتند. رضا شاه بعد از حملۀ متفقین بر ایران در سال 1320 شمسي 
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آيا با تاريخ و موقعیت جمهوري اسالمي ايران آشنايي داريد؟
از سلطنت کناره گیري کرد و زمام کشور به فرزند ارشد و ولیعهد سلطنت محمدرضا تعویض گردید و خود عازم 

افریقاي جنوبي شد. 
محمدرضا شاه پهلوي فرزند رضا شاه دومین پادشاه خاندان پهلوي است که بعد از 

استعفاء پدر رسماً عهده دار سلطنت گردید.
محمدرضا شاه در سال هاي نخست سلطنت با مشکالت و بحران هاي متعدد مواجه بود، 
ولي توانست به یک سلسله اقدامات مهم دست زند که از جمله مي توان به مواردي چون 
انتخاب  حق  مرکزي،  بانک  تأسیس  تلویزوني،  فرستندۀ  نخستین  ایجاد  تهران،  کنفرانس 
شدن زنان در مجلس سنا و شورا، اعمار سدهاي بزرگ آبی، ایجاد لولۀ گاز بین شوروي 
و ایران، توسعه و تحکیم روابط دیپلماتیک با کشورها، ایجاد نیروگاه هسته یي و تأسیس 

اعمال سیاست هاي غیر مذهبي و محدود ساختن  به غرب و  اما وابسته گی وي  نمود.  اشاره  کارخانجات موترسازي 
آزادي هاي سیاسي موجب نارضایتي روشنفکران و روحانیون ایران گشت،در زمان او نیز زندان ها از آزادی خواهان 
پر بود، اعدام و شکنجۀ آنها رواج داشت تا سرانجام در اثر ادامۀ نارضایتي ها محمدرضا شاه در ماه جدي سال 1357 

شمسي در اثر بروز قیام و انقالب مردم ایران، کشور را همراه با کلیه اعضاي خانوادۀ خود به قصد مصر ترك گفت.
به رهبري  بود  قیامي  اسالمي هم گفته مي شود،  انقالب  به آن  ایران که  انقالب 1357 
آيت اهلل سید روح اهلل خمیني و با شرکت اکثریت مردم، احزاب و روشنفکران ایران، 
که نظام شاهي را سرنگون و مقدمات روي کار آمدن جمهوري اسالمی را فراهم نمود. در ماه 
ثور 1358 زماني که ایرانیان با اکثریت قاطع 98,2% در قالب یک رفراندم با نوع حکومت 
جمهوري اسالمي )به عنوان نظام حکومتي آینده( موافقت کردند، پادشاهي ایران رسماً به 

»جمهوري اسالمي ايران« تبدیل شد.
رهبران انقالب اسالمي از آغاز بر سه نکته بیش از هر چیز دیگر تأکید داشتند، تسلط بر استبداد 
حاکم، ایستاده گي در برابر اعمال دولت های خارجي و مسایل فرهنگي، همین سه عامل زمینه 
را براي اتحاد احزاب، جریان ها و گروه ها مساعد گردانید و انقالب اسالمي را به پیروزي رساند.

 آیت اهلل سید روح اهلل خمیني رهبر مذهبي ایران بعد از پانزده سال تبعید دوباره به ایران عودت و 
ابوالحسن بني صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب گردید. در سال 1368 امام 
خمینی از دنیا رفت و جرگه خبره گان، آیت اهلل خامنه ای را به رهبری انقالب انتخاب کرد.

                                فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول راجع به اوضاع اجتماعي و سیاسي در عصر پهلوی، و گروه 

دوم در مورد علل انقالب اسالمی معلومات ارائه نمایند.

                                سوال ها
1-خاندان پهلوي چگونه به قدرت رسید؟

2-اقدامات عمدۀ رضاشاه پهلوي را نام بگیرید.
                                فعالیت خارج صنف

شاگردان از اولیا و بزرگان راجع به وقوع انقالب اسالمي معلومات حاصل و در صنف ارائه نمایند.

محمد رضا شاه پهلوی

آیت اهلل سید روح اهلل خمیني ACKU



71

درس سی و یکم
آيا در مورد کشور ازبکستان معلومات داريد؟

چنان که مي دانید جمهوري ازبکستان یکي از کشورهاي است که سرحد مشترك با افغانستان دارد که 
در این درس به فشردۀ تاریخ آن مي پردازیم.

افغانستان،  کشورهاي  با  مشترك  سرحد  داراي  که  میانه،  آسیاي  در  است  کشوري  ازبکستان 
تاشکند  شهر  ازبکستان  پایتخت  مي باشد.  قزاقستان  و  قرقیزستان  ترکمنستان،  تاجیکستان، 
است. مساحت ازبکستان 400447 کیلومتر مربع، نفوس آن مطابق احصائیۀ سال 2006 میالدي بالغ بر 

27300000 نفر مي گردد. زبان رسمي آن ازبکي و روسي میباشد.
از سدۀ ششم میالدي به بعد موجي از کوچیان ترك تبار در مناطق آباد  ایام باستان خصوصاً  در 
آسیاي میانه رخنه کردند. آنان از جمله در وادي فرغانه اسکان گزیدند که به مرور زمان، برخي از 

مردمان بومي خصوصیات ترکي کسب کردند. ترك تبارها در قریه جات و شهرها ماندگار شدند.
برخالف روند تاریخي مهاجرت ترکان به منطقه، شمار زیادي از مردم در محالت مختلف آسیاي میانه 

هویت قبلي خود را حفظ کردند.
سامانیان  از قلمرو  ازبکستان جز  با ظهور و گسترش اسالم، در قرن دهم میالدي، منطقۀ کنوني 
و  تیموريان  مغوالن،  خوارزمشاهیان،  سلجوقیان،  غزنويان،  ترتیب  به  زمان  گذشت  با  بود. 
ازبکان در آن حکمروایي نمودند. در حال حاضر کشور ازبکستان داراي 12 والیات و یک جمهوري 

خودمختار است که عبارتند از:
1- تاشکند     2-  اندیجان      3- بخارا       4- فرغانه        5- جیزك        6- نمنگان        7- نوایي

 

درس سی یکم
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آيا در مورد کشور ازبکستان معلومات داريد؟

خوارزم                    -12 دریا       سرخان   -11 سردریا         -10 سمرقند        -9 دریا       قشقه   -8 
13- جمهوري خودمختار قره قالیاقستان

سرزمین ازبکستان داراي معادن مس، سنگ زغال و نفت مي باشد. در تولید صنعت فوالد، نساجي 
داشته  مالحظه  قابل  پیشرفت  غذایي  مواد  و 

است.
شمال  و  غرب  میالدي،  نزدهم  سدۀ  در 
ازبکستان زیر سلطۀ خانات خوارزم و جنوب 
ازبکستان بخشی از خانات بخارا بوده است. 
زیر   1866 سال  در  خوارزم  و  بخارا  خانات 

سلطۀ روسیه درآمدند. 
پس از انقالب اکتوبر 1917 در شوروي، 
اتحاد  جمهوري هاي  از  یکي  نیز  ازبکستان 
این  گردید.  شوروي  سوسیالستي  جماهیر 
سابق  شوروي  فروپاشي  از  بعد  جمهوري 
خویش  سیاسي  استقالل  به   1991 سال  در 
اسالم  آن  حکومت  رأس  در  و  آمد  نایل 

کريم اف قرار گرفت.

                               فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند گروه اول درمورد ایالت ها، گروه دوم راجع به صنایع مهم 

ازبکستان از همدیگر بپرسند.

                                سوال ها
1- ترك تبارها چه وقت در آسیاي میانه اسکان اختیار نمودند؟

2- ازبکستان فعلي داراي چند ایالت مي باشد؟
3- صنایع عمدۀ ازبکستان را کدام اقالم تشکیل مي دهند؟

                                فعالیت خارج صنف
انقالب اکتوبر و مرکز مهم فرهنگ و تمدن اسالمی چون بخارا  به  بزرگان راجع  از  شاگردان 

معلومات کسب و در صنف ارائه نمایند.

 

ACKU یکی از بنا هاي اسالمي
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درس سی و دوم
آيا با مردم و تاريخ تاجیکستان آشنايي داريد؟

 

می دانید که جمهوری تاجیکستان در شمال با کشور ما مرز مشترك دارد. در این درس به تاریخ مختصر 
آن می پردازیم.

جمهوري تاجیکستان کشوري است که در آسیاي مرکزي و در شمال افغانستان موقعیت دارد. 
نیز  تاجیکي است، همچنان زبان روسي  لهجۀ  با  فارسي   دوشنبه، زبان رسمي آن  پایتخت آن شهر 

کاربرد گسترده در امور تجارتي و حکومتي دارد. واحد پولي آن ساماني مي باشد.
دارد. مساحت  مرز مشترك  با چه کشورهایي  تاجیکستان  باال گفته می توانید که  نقشۀ  به  توجه  با 
خاك تاجیکستان 143100 کیلومترمربع و جمعیت آن مطابق احصایۀ سال 2006 میالدی بالغ به هفت 

ملیون سه صدو بیست هزار نفرمی رسد.
اول  داريوش  زمان  در  یاد مي گردید،  سغد  نام  به  در گذشته  امروزي که  تاجیکستان  سرزمین 
جزئی از قلمرو امپراتوري هخامنشي به حساب مي رفت. پس از حملۀ اسکندر مقدوني، تاجیکستان 

جزئي از امپراتوري هاي سلوکي، پارت، کوشاني و ساساني بوده است. 
در سال 715 میالدي در زمان حکومت امويان به تصرف عرب ها درآمد و مردم تاجیکستان به دین 
مقدس اسالم مشرف شدند. در سدۀ دهم میالدي بخشی از قلمرو سامانیان شد. بعد از سامانیان به ترتیب 
تاجیکستان  ازبکان در سرزمین  و  تیموريان  و  مغوالن  خوارزمشاهیان،  سلجوقیان،  غزنويان، 

حکمروایي نمودند.
در سدۀ نزدهم میالدي، شمال تاجیکستان )خجند( جزئي از خانات خوقند و جنوب تاجیکستان 
بخش از خانات بخارا بوده است. خانات بخارا در سال 1866 م و خانات خوقند در سال 1868 م به 
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آيا با مردم و تاريخ تاجیکستان آشنايي داريد؟
تصرف روسیه درآمد.

پس از انقالب اکتوبر، در سال 1928م جمهوري تاجیکستان یکي از جمهوریت هاي اتحاد جماهیر 
سوسیالستي شوروي گردید. تا سال 1991م عضویت اتحاد جماهیر شوروي دارا بود که بعد از فروپاشي 

نظام سوسیالستي به استقالل سیاسي خویش نایل گردید.
مخالفان  و  تاجیکستان  دولت  بین  ساله  پنج  داخلي  جنگ  تاجیکستان،  استقالل  از  پس  مدت ها 
اسالمگرا به رهبري عبداهلل نوري درگرفت. در این درگیري ها بیش از پنجاه هزار نفر کشته و زیادتر 
از هفتصد    هزار نفر بي خانمان شدند، تا باالخره در اثر وساطت سازمان ملل متحد، عهدنامه صلح بین 

نیروهاي متخاصم به امضاء رسید.
کشور تاجیکستان داراي سه ایالت و یک منطقه خودمختار است که 

عبارتند از:
• ایالت ختالن به مرکزیت قرغان تپه

• ایالت سغد به مرکزیت خجند
• ایالت قراتگین به مرکزیت کافرنهان

• منطقۀ خودمختار کوهستان بدخشان به مرکزیت خاروغ

اتحاد  بین جمهوریت هاي سابق  در  فقیرترین کشور  تاجیکستان 
شوروي بود. دین اکثریت مردم آن اسالم می باشد، ازبك ها و روس 
ها به شمول اقلیت هاي اوکرايني ، چیني و تاتاری در این کشور 

سکونت دارند.
صنایع مهم تاجیکستان تولید برق و زغال سنگ به شمار مي رود.

آرامگاه شاه اسماعیل       

                               فعالیت داخل صنف 
شاگردان به دو گروه تقسیم شود . گروه اول راجع به زبان و گروه دوم در مورد پیشنۀ اسالم در 

تاجیکستان از همدیگر پرسان نمایند.

                               سوال ها
1- تاجیکستان را بر روی نقشه نشان دهید که در کدام قسمت آسیا موقعیت دارد.

2- تغییرات عمده در تاجیکستان بعد از فروپاشی اتحاد شووی سابق کدام ها بوده است؟
3-کدام سلسله ) خاندان( های مشهور در تاجیکستان حکمراویی نمودند؟

                               فعالیت خارج صنف
شاگردان از بزرگان در مورد انقالب اکتوبر و اثر آن باالی تاجیکستان معلومات حاصل نموده و 

در صنف ارائه نمایند.

ACKU



75

از  یکی  ترکمنستان  جهموری  می دانید  طوری که 
کشورهای  همجوار افغانستان می باشد که در این درس 

به فشردۀ تاریخ آن می پردازیم.

به  تازه  کشورهاي  از  یکي  ترکمنستان  جمهوري 
استقالل رسیده از شوروي سابق مي باشد.

ترکمني  آنها  زبان  و  اسالم  آن  مردم  دین   
 100488 ترکمنستان  مساحت  مي باشد.  روسي  و 
احصائیۀ  مطابق  آن  نفوس  بوده،  مربع   کیلومتر 
سال 2006 میالدي بالغ بر پنج میلون هفت صد و بیست ونه 
زبان  به  ترکمنستان  مردم  فیصد   72 باشد.  می  نفر  هزار 

ترکمني صحبت مي کنند و نزدیک به 90 فیصد از جمعیت آن را ترکمن ها تشکیل مي دهند. سایر اقلیت ها چون 
روس ها، ازبك ها و هم تعدادي از قزاقان در جمهوري ترکمنستان به سر مي برند.

ترکمنستان از نگاه اقتصادي کشوري در حال رشد و انکشاف بوده، در تولید صنعت پنبه، نفت و گاز پیشقدم 
است و یک سوم ذخایر گاز جهان را دارا مي باشد، به خصوص از تولید گاز و صادرات آن به روسیه، اکراین 

و تعداد کشورهاي دیگر ساالنه مقدار هنگفت سرمایه را به دست مي آورد.
جمهوري ترکمنستان در ماه اکتوبر سال 1991 میالدي در نتیجۀ رفراندم استقالل سیاسي خود را اعالم نمود. 

قانون اساسي جدید در سال 1992 میالدي توسط مجلس ترکمنستان به تصویب رسید.
بر اساس مواد قانون اساسي جدید، ترکمنستان کشوري دارای رژیم جمهوری است. در این کشور رئیس 
جمهور صالحیت دارد مقامات  قوۀ اجرائیه و قضائیۀ کشور  را منصوب نماید و  هم نامزدهاي انتخابات مجلس 
را تصویب نماید. مطابق مفاد قانون اساسي ترکمنستان رئیس جمهور، رئیس »شوراي وزیران« نیز مي باشد. در 
سیاست خارجي، ترکمنستان کشوري است که موضع بي طرفي اختیار نموده، این موضع ترکمنستان در سال 

1995 میالدي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
ترکمنستان نظریۀ توسعۀ توأم با صلح و ثبات در منطقۀ پیچیدۀ آسیاي مرکزي را براي جهان پیشنهاد نموده 
است. بعد از تصویب موضع بیطرفي مسئلۀ استراتژیک تأمین منافع ملي ترکمنستان به عنوان کشور مستقل در 

جامعۀ جهاني حل شده است و روز 12 دسامبر در این کشور جشن ملي و روز بیطرفي اعالم گردیده است.
ترکمنستان پایبند به توسعۀ فعال همکاري هاي منطقه یي است و این امر را مي توان در فعالیت هاي سازمان ایکو مشاهده 
نمود. کشورهاي عضو ایکو با بیش از 310 ملیون جمعیت، خود را به عنوان سازمان تأثیر گذار در روابط بین المللي معرفي 

کرده است و این امر نشانه یی از ایجاد جامعۀ جدید منطقه یی با خصوصیات تاریخي و فرهنگي خاص آن مي باشد.
 فعالیت داخل صنف 

شاگردان راجع به موقعیت، زبان و ملیت های دیگر ساکن در ترکمنستان از همدیگر سؤال نمایند.
  سوال ها

1- کشور ترکمنستان در کدام گوشۀ آسیا موقعیت دارد؟
2- ترکمنستان در کدام سال آزادي و استقالل سیاسي خویش را کسب نمود؟

درس سی وسوم

آيا به تاريخ و سرزمین مردم ترکمنستان آشنايی داريد؟

بحیرۀ کسپین
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